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Predlog spremembe 57
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
─

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. nl

Obrazložitev

Na podlagi načela subsidiarnosti iz člena 5 PDEU se predlog Komisije zavrne.

Predlog spremembe 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 114 in člena 
168 Pogodbe v povezavi s členom 16 te 
direktive,

Or. en

Obrazložitev

Zaradi izpolnjevanja vseh ciljev direktive, je treba vključiti sklicevanje na člen 168 o javnem 
zdravju. Člen 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije je pravna podlaga za člen 16 
direktive.

Predlog spremembe 59
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 114 in člena 
168 Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva 2001/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic o izdelavi, predstavitvi in 
prodaji tobačnih izdelkov določa pravila na 
ravni Unije glede tobačnih izdelkov. Zaradi 
znanstvenega, tržnega in mednarodnega 
razvoja je treba navedeno direktivo 
bistveno spremeniti. Zaradi jasnosti je 
primerno, da se Direktiva 2001/37/ES 
razveljavi in nadomesti z novo.

(1) Direktiva 2001/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic o izdelavi, predstavitvi in 
prodaji tobačnih izdelkov določa pravila na 
ravni Unije glede tobačnih izdelkov. Zaradi 
znanstvenega, tržnega in mednarodnega 
razvoja, vključno z izboljšano 
razpoložljivostjo e-cigaret na trgu, je treba 
navedeno direktivo bistveno spremeniti. 
Zaradi jasnosti je primerno, da se 
Direktiva 2001/37/ES razveljavi in 
nadomesti z novo.

Or. en

Obrazložitev

Povečano število e-cigaret na trgu z različnimi regulativnimi pristopi med državami 
članicami napeljuje na vključitev v to določbo. Sestavine teh izdelkov so morebiti škodljive za 
človekovo zdravje.

Predlog spremembe 61
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je v poročilih iz leta 2005 in 
2007 o uporabi Direktive 2001/37/ES, ki so 
bili predloženi v skladu s členom 11 
navedene direktive, opredelila področja, za 
katera se je nadaljnje ukrepanje zdelo 
koristno. Leta 2008 in 2010 je Znanstveni 
odbor za nastajajoča in na novo 
ugotovljena zdravstvena tveganja 
(ZONNUZT) Komisiji predložil 
znanstvene nasvete glede brezdimnih 
tobačnih izdelkov in tobačnih dodatkov. 
Leta 2010 je potekalo razširjeno 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, 
kateremu je sledilo usmerjeno 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, 
podprto s študijami zunanjih svetovalcev. 
Posvetovanja z državami članicami so bila 
opravljena v času celotnega procesa. 
Evropski parlament in Svet sta večkrat 
pozvala Komisijo, naj pregleda in posodobi 
Direktivo 2001/37/ES.

(2) Komisija je v poročilih iz leta 2005 in 
2007 o uporabi Direktive 2001/37/ES, ki so 
bili predloženi v skladu s členom 11 
navedene direktive, opredelila področja, za 
katera se je nadaljnje ukrepanje zdelo 
koristno. Leta 2008 in 2010 je Znanstveni 
odbor za nastajajoča in na novo 
ugotovljena zdravstvena tveganja 
(ZONNUZT) Komisiji predložil 
znanstvene nasvete glede brezdimnih 
tobačnih izdelkov in sestavin tobaka. 
Leta 2010 je potekalo razširjeno 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, 
kateremu je sledilo usmerjeno 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, 
podprto s študijami zunanjih svetovalcev. 
Posvetovanja z državami članicami so bila 
opravljena v času celotnega procesa. 
Evropski parlament in Svet sta večkrat 
pozvala Komisijo, naj pregleda in posodobi 
Direktivo 2001/37/ES.

Or. de

Obrazložitev

Ker se opredelitev (2) "tobačni dodatki" odstrani, je treba uporabiti opredelitev (18) 
"sestavine tobaka".

Predlog spremembe 62
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Zdravstvena opozorila so del 
organizirane, učinkovite in dolgoročne 
protikadilske strategije, ki ima dobro 
opredeljeno področje delovanja in cilje.

Or. en
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Obrazložitev

Učinkovitost zdravstvenih opozoril je povezana z dejstvom, da so del organizirane 
protikadilske strategije, ki ima dobro opredeljeno področje delovanja in cilje.

Predlog spremembe 63
Martina Anderson
v imenu skupine GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Na drugih področjih so med zakoni in 
drugimi predpisi držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji 
tobačnih in povezanih izdelkov še vedno 
bistvene razlike, ki ovirajo delovanje 
notranjega trga. Zaradi znanstvenega, 
tržnega in mednarodnega razvoja naj bi se 
te razlike še povečale. To velja zlasti za 
nikotinske izdelke, zeliščne izdelke za 
kajenje, sestavine in emisije, nekatere 
vidike označevanja, pakiranja ter čezmejno 
prodajo tobačnih izdelkov na daljavo.

(4) Na drugih področjih so med zakoni in 
drugimi predpisi držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji 
tobačnih in povezanih izdelkov še vedno 
bistvene razlike, ki ovirajo delovanje 
notranjega trga. Zaradi znanstvenega, 
tržnega in mednarodnega razvoja naj bi se 
te razlike še povečale. To velja zlasti za 
nikotinske izdelke, zeliščne izdelke za 
kajenje, sestavine in emisije, nekatere 
vidike označevanja, pakiranja, čezmejno in 
spletno prodajo tobačnih izdelkov in 
prikaze tobačnih izdelkov na prodajnem 
mestu.

Or. en

Obrazložitev

V smernicah za izvajanje člena 13 Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za 
nadzor nad tobakom se poziva strani, da prepovejo prikazovanje in vidnost tobačnih izdelkov 
na prodajnem mestu, saj predstavljajo način oglaševanja in promoviranja. V istih smernicah 
se priporoča tudi prepoved spletne prodaje tobaka.

Predlog spremembe 64
Martina Anderson

Predlog direktive
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Velikost notranjega trga tobačnih in 
povezanih izdelkov ter naraščajoča težnja 
proizvajalcev tobačnih izdelkov, da 
združijo proizvodnjo za celotno Unijo v 
majhnem številu proizvodnih obratov v 
državah članicah in posledično znatna 
čezmejna trgovina s tobačnimi in 
povezanimi izdelki zahtevajo sprejetje 
zakonodajnih ukrepov na ravni Unije in ne 
na nacionalni ravni, da se doseže pravilno 
delovanje notranjega trga.

(6) Velikost notranjega trga tobačnih in 
povezanih izdelkov ter naraščajoča težnja 
proizvajalcev tobačnih izdelkov, da 
združijo proizvodnjo za celotno Unijo v 
majhnem številu proizvodnih obratov v 
državah članicah in posledično znatna 
čezmejna trgovina, vključno s spletno 
prodajo, s tobačnimi in povezanimi izdelki 
zahtevajo sprejetje zakonodajnih ukrepov 
na ravni Unije in ne na nacionalni ravni, da 
se doseže pravilno delovanje notranjega 
trga in uskladi skupno varovanje zdravja 
ljudi na ravni EU.

Or. en

Obrazložitev

Spletne prodaje, čezmejne prodaje na daljavo tobaka in povezanih izdelkov se povečujejo, v 
Uniji pa ne obstajajo primerne določbe, ki bi urejale tako trgovino. Doseganje nemotenega 
delovanja notranjega trga mora vključevati tudi skupni pristop, s katerim bo zdravje 
državljanov Unije prednostna naloga in se ga bo varovalo.

Predlog spremembe 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Pridelava tobaka v zapostavljenih 
območjih, zlasti v najbolj oddaljenih 
regijah, ki je pogosto povezana s 
posebnimi okoljskimi, geografskimi in 
kulturnimi pogoji ter na rokodelstvu 
temelječih, okolju prijaznih metodah, bi 
morala biti deležna posebne pozornosti 
EU, ki bi morala državam članicam 
omogočiti, da uvedejo posebne ukrepe, s 
katerimi bi ohranili pridelavo v teh 
regijah.
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Or. pt

Predlog spremembe 66
Renate Sommer

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 b) Hkrati je treba tudi v tej direktivi 
nujno upoštevati načela oz. smernice 
zakona o malem gospodarstvu;

Or. de

Predlog spremembe 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Pri sprejemanju zakonodajnih 
ukrepov pa je treba upoštevati tudi 
rezultate najnovejših študij, ki pričajo o 
tem, da se v EU zaradi nezakonite 
trgovine s tobačnimi izdelki izgubi 
približno 12 milijard EUR davčnih 
prihodkov in da zakonita trgovina s 
cigaretami upada, medtem ko nezakonita 
trgovina trenutno zavzema približno 10 % 
tobačnega trga EU, v nekaterih državah 
članicah celo 30 %, ter je v stalnem 
porastu. Sprejetje dodatnih omejitev bi 
lahko povzročilo, da bi se ti deleži še 
povečali.

Or. lt
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Predlog spremembe 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi.

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi. Zato bi morali proizvajalci 
tobačnih izdelkov v skladu z načelom 
odgovornosti proizvajalcev odgovarjati za 
vse zdravstvene stroške, ki nastanejo 
zaradi posledic uživanja tobaka.

Or. de

Obrazložitev

Kot je že zahtevano v resoluciji Evropskega parlamenta o Zeleni knjigi "K Evropi brez 
tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU" (2007/2105(INI)), bi bilo treba jamstvo za 
izdelke prenesti na proizvajalce in uvesti odgovornost proizvajalcev za financiranje vseh 
zdravstvenih stroškov, ki nastanejo zaradi posledic uživanja tobaka.

Predlog spremembe 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
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pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi.

pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi in v izogib vsem škodljivim 
posledicam za ranljive skupine in vse 
državljane z odpravo pasivnega kajenja, 
kjer je to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva je primarno osredotočena na zmanjševanje števila mladih, ki začenjajo s 
kajenjem, upoštevati pa bi morala tudi načine stopnjevanja veljavnih prepovedi glede 
pasivnega kajenja.

Predlog spremembe 70
Mario Pirillo

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi.

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi. V ta namen je treba v državah 
članicah, zlasti v osnovnih šolah, 
organizirati kampanje za preprečevanje 
kajenja ter informacijske programe o 
škodljivih učinkih, ki ga ima kajenje za 
zdravje.
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Or. it

Predlog spremembe 71
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi.

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi, s posvečanjem posebne 
pozornosti 80 milijonom mladih
Evropejcev, ki niso nikoli kadili;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je ena izmed prednostnih nalog te direktive preprečevanje tobačnega 
dima in boljša zaščita pred njim (aktivno in pasivno kajenje) za 80 milijonov mladih 
Evropejcev, ki niso nikoli segli po cigareti.

Predlog spremembe 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
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pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi.

pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi. Spodbujati je treba javne 
kampanje za izobraževanje in ozaveščanje 
z rednim svetovanjem v osnovnih in 
srednjih šolah.

Or. es

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi.

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi. Zato so bistvenega pomena 
izobraževanje, obveščanje, programi za 
preprečevanje in programi za pomoč 
državljanom, ki želijo opustiti kajenje.

Or. it
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Obrazložitev

Cilji na področju preprečevanja in zmanjševanja kajenja se lahko dosežejo samo z 
izobraževalnimi kampanjami, obveščanjem in pomočjo državljanom. Določbe te direktive so
dopolnilni instrument.

Predlog spremembe 74
Riikka Manner

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi.

(8) V skladu s členom 114(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba) bi bilo za osnovo treba 
vzeti visoko raven zdravstvenega varstva, 
pri čemer je zlasti treba upoštevati kakršen 
koli nov razvoj na podlagi znanstvenih 
dejstev. Tobačni izdelki niso običajni 
izdelki in glede na posebno škodljiv učinek 
tobaka bi bilo treba varovanju zdravja 
pripisati pomembno vlogo, zlasti za 
zmanjšanje razširjenosti kajenja med 
mladimi. Da bi zaščitili potrošnike in 
spodbujali javno zdravje, bi moral biti 
osrednji cilj pregleda in spremljanja 
direktive končati porabo tobačnih 
izdelkov, zato bo zakonodaja glede tega 
čedalje strožja.

Or. fi

Predlog spremembe 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Tobačni izdelki vsebujejo rakotvorne 
snovi. Izjemno pomembno je, da se 
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tobačna industrija zaveže k temu, da si bo 
močno prizadevala zmanjšati stopnjo 
rakotvornih snovi v vseh vrstah tobaka.

Or. da

Predlog spremembe 76
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) ker je treba zagotoviti visoko raven 
javnega zdravja za delavce, ki so 
izpostavljeni pasivnemu kajenju, in 
prepovedati uživanje tobaka na vseh 
prodajnih mestih;

Or. fr

Predlog spremembe 77
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 8b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) ker je treba preprečiti kajenje med 
najmlajšimi in mladoletnim prepovedati 
dostop do prodajnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 78
Teodoros Skilakakis (Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis))

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) Ker precejšen delež kadilcev v 
mnogih državah članicah najverjetneje ne 
bo povsem opustil kajenja, bi morala 
zakonodaja upoštevati njihovo pravico, da 
so objektivno seznanjeni z vplivom, ki ga 
ima morebitna uporaba tobaka na njihovo 
zdravje, tj. informacijami, ki jih posreduje 
tudi embalaža izdelka, ki ga utegnejo 
uporabiti.

Or. el

Obrazložitev

Ker je v EU še vedno velik delež prebivalcev kadilcev, bi morala direktiva poskusiti izboljšati 
tudi zdravje tistih, ki že kadijo in ki želijo iz kakršnega koli razloga še naprej uporabljati 
tobačne ali nikotinske izdelke.

Predlog spremembe 79
Renate Sommer

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za merjenje vsebnosti katrana, 
nikotina in ogljikovega monoksida v 
emisijah cigaret bi se bilo treba sklicevati 
na standarde ISO 4387, 10315 in 8454, ki 
so mednarodno priznani standardi. Za 
druge emisije ne obstajajo mednarodno 
dogovorjeni standardi ali testi za 
ugotavljanje vsebnosti v emisijah, vendar 
potekajo prizadevanja za njihov razvoj.

(10) Za merjenje vsebnosti katrana, 
nikotina in ogljikovega monoksida v 
emisijah cigaret bi se bilo treba sklicevati 
na standarde ISO 4387, 10315 in 8454, ki 
so mednarodno priznani standardi. Za 
druge emisije ne obstajajo mednarodno 
dogovorjeni standardi ali testi za 
ugotavljanje vsebnosti v emisijah, zato
trenutno ni mogoče podati predpisov za 
ugotavljanje drugih emisij cigaret ter 
nasploh za druge tobačne proizvode;

Or. de
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Predlog spremembe 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Predlog direktive
Uvodna izjava 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Dokazano je, da je polonij 210 
pomembna rakotvorna snov v tobaku. S 
kombinacijo enostavnih ukrepov bi lahko 
njegovo prisotnost v cigaretah skoraj v 
celoti odpravili. Zato je primerno določiti 
največjo možno vsebnost polonija 210, ki 
bi povzročila 95-odstotno zmanjšanje 
sedanje povprečne vsebnosti polonija 210 
v cigaretah. Razviti je treba standard ISO 
za merjenje polonija 210 v tobaku.

Or. en

Obrazložitev

Polonij 210 je razpadni produkt urana, ki je prisoten v gnojilih iz z uranom bogatih fosfatnih 
kamnin. Tobačni listi se z njim onesnažijo prek radona 222 v zraku in svinca 210 v zemlji. Pri 
izgorevanju polonij 210 izhlapeva in kadilci ga vdihujejo. Polonij 210 je oddajnik alfa delcev. 
Sevanje alfa je sicer neškodljivo zunaj telesa, v človeškem telesu pa je najnevarnejša oblika 
sevanja (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Predlog spremembe 81
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno ali 
primerno, da se prilagodijo določene 
vsebnosti emisij ali se določi mejni prag 
emisij, ob upoštevanju njihove toksičnosti 
ali zasvojevalnega učinka.

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno ali 
primerno opredeliti načine za merjenje 
emisij, pri tem pa upoštevati znanstveno 
znanje in mednarodno priznane standarde 
za ocenjevanje njihove toksičnosti ali 
zasvojevalnega učinka.

Or. cs
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Predlog spremembe 82
Sergej Kozlík

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno ali
primerno, da se prilagodijo določene 
vsebnosti emisij ali se določi mejni prag 
emisij, ob upoštevanju njihove toksičnosti 
ali zasvojevalnega učinka.

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno in
primerno, da se prilagodijo določene 
vsebnosti emisij ali se določi mejni prag 
emisij, ob upoštevanju znanstvenega 
razvoja in mednarodno sprejetih 
standardov za ocenjevanje njihove 
toksičnosti ali zasvojevalnega učinka.

Or. en

Predlog spremembe 83
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno ali 
primerno, da se prilagodijo določene 
vsebnosti emisij ali se določi mejni prag 
emisij, ob upoštevanju njihove toksičnosti 
ali zasvojevalnega učinka.

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno in 
primerno, da se prilagodijo določene 
vsebnosti emisij ali se določi mejni prag 
emisij, ob upoštevanju znanstvenega 
razvoja in mednarodno sprejetih 
standardov za ocenjevanje njihove 
toksičnosti ali zasvojevalnega učinka.

Or. en

Predlog spremembe 84
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno ali 
primerno, da se prilagodijo določene 
vsebnosti emisij ali se določi mejni prag 
emisij, ob upoštevanju njihove toksičnosti 
ali zasvojevalnega učinka.

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno in
primerno, da se prilagodijo določene 
vsebnosti emisij ali se določi mejni prag 
emisij, ob upoštevanju znanstvenega 
razvoja in mednarodno sprejetih 
standardov za ocenjevanje njihove 
toksičnosti ali zasvojevalnega učinka.

Or. en

Obrazložitev

Določena vsebnost in največji dovoljeni prag za emisije so bistveni del zakonodajnega akta in 
načeloma ne bi smeli biti predmet delegiranih aktov. Če bi bili kljub temu ohranjeni 
delegirani akti, pa je treba upoštevati znanstveni razvoj in mednarodno sprejete standarde za 
merjenje toksičnosti in zasvojevalnega učinka.

Predlog spremembe 85
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da lahko države članice in Komisija 
uveljavljajo svoje regulativne funkcije, 
potrebujejo izčrpne podatke o sestavinah in 
emisijah, s katerimi ocenijo privlačnost,
zasvojevalni učinek in toksičnost tobačnih 
izdelkov ter tveganje za zdravje, povezano 
z uporabo teh izdelkov. V ta namen bi bilo 
treba obstoječe obveznosti poročanja o 
sestavinah in emisijah okrepiti. To je v 
skladju z obveznostjo Unije, da zagotovi 
visoko raven varovanja zdravja ljudi.

(12) Da lahko države članice in Komisija 
uveljavljajo svoje regulativne funkcije, 
potrebujejo izčrpne podatke o sestavinah in 
emisijah, s katerimi ocenijo zasvojevalni 
učinek in toksičnost tobačnih izdelkov ter 
tveganje za zdravje, povezano z uporabo 
teh izdelkov. V ta namen bi bilo treba 
obstoječe obveznosti poročanja o 
sestavinah in emisijah okrepiti. To je v 
skladju z obveznostjo Unije, da zagotovi 
visoko raven varovanja zdravja ljudi.

Or. cs
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Predlog spremembe 86
Georgios Kumucakos (Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos))

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da lahko države članice in Komisija 
uveljavljajo svoje regulativne funkcije, 
potrebujejo izčrpne podatke o sestavinah in 
emisijah, s katerimi ocenijo privlačnost, 
zasvojevalni učinek in toksičnost tobačnih 
izdelkov ter tveganje za zdravje, povezano 
z uporabo teh izdelkov. V ta namen bi bilo 
treba obstoječe obveznosti poročanja o 
sestavinah in emisijah okrepiti. To je v 
skladju z obveznostjo Unije, da zagotovi 
visoko raven varovanja zdravja ljudi.

(12) Da lahko države članice in Komisija 
uveljavljajo svoje regulativne funkcije, 
potrebujejo izčrpne podatke o sestavinah in 
emisijah, s katerimi ocenijo privlačnost, 
zasvojevalni učinek in toksičnost tobačnih 
izdelkov ter tveganje za zdravje, povezano 
z uporabo teh izdelkov. V ta namen bi bilo 
treba obstoječe obveznosti poročanja o 
sestavinah in emisijah okrepiti, s čimer pa 
malim in srednjim podjetjem ne bi smeli 
povzročiti odvečnega, prekomernega in 
nesorazmernega bremena. To je v skladju 
z obveznostjo Unije, da zagotovi visoko 
raven varovanja zdravja ljudi.

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je okrepiti obstoječe obveznosti poročanja o sestavinah in emisijah, vendar je 
treba zagotoviti, da to za podjetja, zlasti mala in srednja, ne bo pomenilo prekomernega, 
nesorazmernega in odvečnega bremena.

Predlog spremembe 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi sedanje uporabe različnih oblik 
poročanja imajo proizvajalci in uvozniki 
težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poročanja, za države članice in Komisijo 
pa primerjava in analiza podatkov ter 
priprava zaključkov na njihovi podlagi 
predstavljajo veliko breme. V zvezi s tem bi 

(13) Zaradi sedanje uporabe različnih oblik 
poročanja imajo proizvajalci in uvozniki 
težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poročanja, za države članice in Komisijo 
pa primerjava in analiza podatkov ter 
priprava zaključkov na njihovi podlagi 
predstavljajo veliko breme. Obvezna 
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bilo treba določiti skupni obvezni format 
za poročanje o sestavinah in emisijah. Za 
širšo javnost bi bilo treba zagotoviti
največjo možno preglednost informacij o 
izdelkih, čeprav je ob enem treba tudi 
zagotoviti, da se ustrezno upoštevajo 
trgovinske pravice in pravice intelektualne 
lastnine proizvajalcev tobačnih izdelkov.

priprava seznama sestavin bi širši javnosti
zagotovila večjo preglednost nad 
sestavinami tobačnih izdelkov, čeprav je 
ob enem treba tudi zagotoviti, da se 
ustrezno upoštevajo trgovinske pravice in 
pravice intelektualne lastnine proizvajalcev 
tobačnih izdelkov.

Seznam mora vsebovati najnevarnejše 
sestavine po zgledu praks, ki so jih 
Združene države vpeljale leta 2009, The 
Family smoking prevention in Tobacco 
Control Act, ki od proizvajalcev zahteva, 
da navedejo sestavine cigaretnega dima, 
ki so jih ameriški organi zdravstvene 
ureditve označili za "nevarne oziroma 
potencialno nevarne" za zdravje ljudi. 
Zato sta bili pripravljeni priloga Ia in 
priloga Ib.

Or. fr

Obrazložitev

To pojasnilo se potrebuje za obveščanje o oblikovanju dveh novih prilog, ene omejene in 
druge bolj izčrpne, ki povzemata seznam najbolj škodljivih, v večini primerov rakotvornih, 
sestavin v tobačnih izdelkih.

Predlog spremembe 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi sedanje uporabe različnih oblik 
poročanja imajo proizvajalci in uvozniki 
težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poročanja, za države članice in Komisijo 
pa primerjava in analiza podatkov ter 
priprava zaključkov na njihovi podlagi 
predstavljajo veliko breme. V zvezi s tem 
bi bilo treba določiti skupni obvezni format 
za poročanje o sestavinah in emisijah. Za 
širšo javnost bi bilo treba zagotoviti 

(13) Zaradi sedanje uporabe različnih oblik 
poročanja imajo proizvajalci in uvozniki 
težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poročanja, za države članice in Komisijo 
pa primerjava in analiza podatkov ter 
priprava zaključkov na njihovi podlagi 
predstavljajo veliko breme. V zvezi s tem 
bi bilo treba določiti skupni obvezni format 
za poročanje o sestavinah in emisijah. Za 
širšo javnost bi bilo treba zagotoviti 
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največjo možno preglednost informacij o 
izdelkih, čeprav je ob enem treba tudi 
zagotoviti, da se ustrezno upoštevajo 
trgovinske pravice in pravice intelektualne 
lastnine proizvajalcev tobačnih izdelkov.

največjo možno preglednost informacij o 
izdelkih, čeprav je ob enem treba tudi 
zagotoviti, da se ustrezno upoštevajo 
trgovinske pravice in pravice intelektualne 
lastnine proizvajalcev tobačnih izdelkov 
ter da se spoštujejo sporazumi Svetovne 
trgovinske organizacije.

Or. es

Obrazložitev

Na mednarodni ravni je morala Evropska komisija o predlogu direktive uradno obvestiti 
Odbor za tehnične ovire v trgovini, saj bi nekateri predvideni ukrepi lahko kršili pravila 
mednarodne trgovine. 

Predlog spremembe 89
Teodoros Skilakakis (Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis))

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi sedanje uporabe različnih oblik 
poročanja imajo proizvajalci in uvozniki 
težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poročanja, za države članice in Komisijo 
pa primerjava in analiza podatkov ter 
priprava zaključkov na njihovi podlagi 
predstavljajo veliko breme. V zvezi s tem 
bi bilo treba določiti skupni obvezni format 
za poročanje o sestavinah in emisijah. Za 
širšo javnost bi bilo treba zagotoviti 
največjo možno preglednost informacij o 
izdelkih, čeprav je ob enem treba tudi 
zagotoviti, da se ustrezno upoštevajo 
trgovinske pravice in pravice intelektualne 
lastnine proizvajalcev tobačnih izdelkov.

(13) Zaradi sedanje uporabe različnih oblik 
poročanja imajo proizvajalci in uvozniki 
težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poročanja, za države članice in Komisijo 
pa primerjava in analiza podatkov ter 
priprava zaključkov na njihovi podlagi 
predstavljajo veliko breme. V zvezi s tem 
bi bilo treba določiti skupni obvezni format 
za poročanje o sestavinah in emisijah. Za 
širšo javnost bi bilo treba zagotoviti 
največjo možno preglednost informacij o 
izdelkih, ter zanje zagotoviti dovolj 
prostora na zavojčkih tobačnih izdelkov, 
čeprav je obenem treba tudi zagotoviti, da 
se ustrezno upoštevajo trgovinske pravice 
in pravice intelektualne lastnine 
proizvajalcev tobačnih izdelkov.

Or. el
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Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovito obveščanje potrošnikov tobačnih izdelkov, je treba na zavojčkih 
pustiti dovolj prostora za opis značilnosti posameznega izdelka. 

Predlog spremembe 90
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 13a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) ker je vzpostavitev obveznega 
seznama sestavin in emisij toliko bolj 
potrebna, saj so bili v skladu s poročilom, 
ki ga je leta 2010 objavil Znanstveni 
odbor Evropske komisije1 za nastajajoča 
in na novo ugotovljena zdravstvena 
tveganja, v zadnjih letih vpeljani vedno 
številčnejši dodatki, ki ustrezajo v 
povprečju 10 % teže cigarete, katerih edini 
namen je spremeniti značilnosti dima, in 
sicer njegovo barvo, trpkost, vonj in 
aromo.
__________________
1 ugotovljenih je bilo skoraj 600 različnih 
dodatkov.

Or. fr

Predlog spremembe 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pomanjkanje usklajenosti pri urejanju 
sestavin s predpisi vpliva na delovanje 
notranjega trga in na prosti pretok blaga 
v EU. Nekatere države članice so sprejele 
zakonodajo ali se pridružile zavezujočim 

(14) Pomanjkanje usklajenosti pri urejanju 
sestavin s predpisi vpliva na delovanje 
notranjega trga in na prosti pretok blaga v 
EU ter ovira učinkovito usklajeno 
preiskavo na ravni EU na področju 
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sporazumom z industrijo, ki dovoljujejo ali 
prepovedujejo nekatere sestavine. Zaradi 
tega so nekatere sestavine urejene v 
nekaterih državah članicah, v drugih pa ne. 
Države članice so prav tako sprejele 
različne pristope glede dodatkov, 
vstavljenih v filter cigaret, in dodatkov, ki 
obarvajo tobačni dim. Ob upoštevanju 
izvajanja Okvirne konvencije in njenih 
smernic ter glede na izkušnje, pridobljene v 
drugih državah zunaj Unije, se pričakuje, 
da se bodo brez uskladitve ovire na 
notranjem trgu v prihodnjih letih povečale. 
Smernice o uporabi členov 9 in 10 Okvirne 
konvencije zahtevajo zlasti odstranitev 
sestavin, ki jačajo okus, ustvarjajo vtis, da 
so tobačni izdelki koristni za zdravje, so 
povezani z energijo in vitalnostjo ali imajo 
barvilne lastnosti.

učinkov na zdravje in privlačnosti 
tobačnih izdelkov. Nekatere države članice 
so sprejele zakonodajo ali se pridružile 
zavezujočim sporazumom z industrijo, ki 
dovoljujejo ali prepovedujejo nekatere 
sestavine oziroma kombinacije le teh. 
Zaradi tega so nekatere sestavine urejene v 
nekaterih državah članicah, v drugih pa ne. 
Države članice so prav tako sprejele 
različne pristope glede dodatkov, 
vstavljenih v filter cigaret, in dodatkov, ki 
obarvajo tobačni dim. Ob upoštevanju 
izvajanja Okvirne konvencije in njenih 
smernic ter glede na izkušnje, pridobljene v 
drugih državah zunaj Unije, se pričakuje, 
da se bodo brez uskladitve ovire tako pri 
varovanju zdravja državljanov kot na 
notranjem trgu v prihodnjih letih povečale. 
Smernice o uporabi členov 9 in 10 Okvirne 
konvencije zahtevajo zlasti odstranitev 
sestavin, ki jačajo okus, ustvarjajo vtis, da 
so tobačni izdelki koristni za zdravje, so 
povezani z energijo in vitalnostjo ali imajo 
barvilne lastnosti.

Or. en

Obrazložitev

Usklajen pristop na ravni EU, ki se nanaša na sestavine in kombinacije sestavin, bo zagotovil 
delovanje notranjega trga kot tudi učinkovito zanesljivo oceno posledic njihovega učinka, 
vključno s privlačnostjo in pogostejšim kajenjem.

Predlog spremembe 92
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pomanjkanje usklajenosti pri urejanju 
sestavin s predpisi vpliva na delovanje 
notranjega trga in na prosti pretok blaga 
v EU. Nekatere države članice so sprejele 
zakonodajo ali se pridružile zavezujočim 

(14) Pomanjkanje usklajenosti pri urejanju 
sestavin s predpisi vpliva na delovanje 
notranjega trga in na prosti pretok blaga 
v EU. Nekatere države članice so sprejele 
zakonodajo ali se pridružile zavezujočim 
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sporazumom z industrijo, ki dovoljujejo ali 
prepovedujejo nekatere sestavine. Zaradi 
tega so nekatere sestavine urejene v 
nekaterih državah članicah, v drugih pa ne. 
Države članice so prav tako sprejele 
različne pristope glede dodatkov, 
vstavljenih v filter cigaret, in dodatkov, ki 
obarvajo tobačni dim. Ob upoštevanju 
izvajanja Okvirne konvencije in njenih 
smernic ter glede na izkušnje, pridobljene v 
drugih državah zunaj Unije, se pričakuje, 
da se bodo brez uskladitve ovire na 
notranjem trgu v prihodnjih letih povečale. 
Smernice o uporabi členov 9 in 10 Okvirne 
konvencije zahtevajo zlasti odstranitev 
sestavin, ki jačajo okus, ustvarjajo vtis, da 
so tobačni izdelki koristni za zdravje, so 
povezani z energijo in vitalnostjo ali imajo 
barvilne lastnosti.

sporazumom z industrijo, ki dovoljujejo ali 
prepovedujejo nekatere sestavine. Zaradi 
tega so nekatere sestavine urejene v 
nekaterih državah članicah, v drugih pa ne. 
Države članice so prav tako sprejele 
različne pristope glede sestavin, vstavljenih 
v filter cigaret, in sestavin, ki obarvajo 
tobačni dim. Ob upoštevanju izvajanja 
Okvirne konvencije in njenih smernic ter 
glede na izkušnje, pridobljene v drugih 
državah zunaj Unije, se pričakuje, da se 
bodo brez uskladitve ovire na notranjem 
trgu v prihodnjih letih povečale. Smernice 
o uporabi členov 9 in 10 Okvirne 
konvencije zahtevajo zlasti odstranitev 
sestavin, ki jačajo okus, ustvarjajo vtis, da 
so tobačni izdelki koristni za zdravje, so 
povezani z energijo in vitalnostjo ali imajo 
barvilne lastnosti.

Or. de

Obrazložitev

Ker se opredelitev (2) "tobačni dodatki" odstrani, je treba uporabiti opredelitev (18) 
"sestavine tobaka".

Predlog spremembe 93
Martina Anderson
v imenu skupine GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pomanjkanje usklajenosti pri urejanju 
sestavin s predpisi vpliva na delovanje 
notranjega trga in na prosti pretok blaga 
v EU. Nekatere države članice so sprejele 
zakonodajo ali se pridružile zavezujočim 
sporazumom z industrijo, ki dovoljujejo ali 
prepovedujejo nekatere sestavine. Zaradi 
tega so nekatere sestavine urejene v 

(14) Pomanjkanje usklajenosti pri urejanju 
sestavin s predpisi vpliva na delovanje 
notranjega trga in na prosti pretok blaga 
v EU. Nekatere države članice so sprejele 
zakonodajo ali se pridružile zavezujočim 
sporazumom z industrijo, ki dovoljujejo ali 
prepovedujejo nekatere sestavine. Zaradi 
tega so nekatere sestavine urejene v 
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nekaterih državah članicah, v drugih pa ne. 
Države članice so prav tako sprejele 
različne pristope glede dodatkov, 
vstavljenih v filter cigaret, in dodatkov, ki 
obarvajo tobačni dim. Ob upoštevanju 
izvajanja Okvirne konvencije in njenih 
smernic ter glede na izkušnje, pridobljene v 
drugih državah zunaj Unije, se pričakuje, 
da se bodo brez uskladitve ovire na 
notranjem trgu v prihodnjih letih povečale. 
Smernice o uporabi členov 9 in 10 Okvirne 
konvencije zahtevajo zlasti odstranitev 
sestavin, ki jačajo okus, ustvarjajo vtis, da 
so tobačni izdelki koristni za zdravje, so 
povezani z energijo in vitalnostjo ali imajo 
barvilne lastnosti.

nekaterih državah članicah, v drugih pa ne. 
Države članice so prav tako sprejele 
različne pristope glede dodatkov, 
vstavljenih v filter cigaret, in dodatkov, ki 
obarvajo tobačni dim. Ob upoštevanju 
izvajanja Okvirne konvencije in njenih 
smernic ter glede na izkušnje, pridobljene v 
drugih državah zunaj Unije, se pričakuje, 
da se bodo brez uskladitve ovire na 
notranjem trgu v prihodnjih letih povečale. 
Zato bi bilo primerno uvesti pozitivni 
seznam dodatkov, ki se lahko uporabljajo 
v tobačnih izdelkih. Smernice o uporabi 
členov 9 in 10 Okvirne konvencije 
zahtevajo zlasti odstranitev sestavin, ki 
jačajo okus, ustvarjajo vtis, da so tobačni 
izdelki koristni za zdravje, so povezani z 
energijo in vitalnostjo ali imajo barvilne 
lastnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne usklajuje sestavin na primeren način. Preveč se zanaša na nacionalno 
izvajanje splošnih določb, ki so lahko predmet različnih razlag v različnih državah članicah. 
Primerneje je pripraviti pozitivni seznam dovoljenih sestavin na ravni EU, da bi tako dosegli 
pravilno usklajevanje.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Za varstvo zdravja ljudi bi bilo 
treba preveriti varnost sestavin 
(ocenjevanje tveganja) za uporabo v 
tobačnih izdelkih, preden se dajo na trg 
Skupnosti, prav tako pa bi jih morala 
odobriti Evropska komisija. Sestavine bi 
se lahko v tobačnih izdelkih uporabile 
zgolj, če bi bile navedene na seznamu 
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Unije z dovoljenimi dodatki.

Or. de

Obrazložitev

Parlament je že v resoluciji (2007/2105(INI)) zahteval postopek odobritve sestavin. Skupni 
seznam dovoljenih dodatkov bi razjasnil, katere snovi se sme uporabljati v tobačnih izdelkih. 
Seznam Unije bi se posodabljal na pobudo Komisije ali na zahtevo države članice.

Predlog spremembe 95
Martina Anderson
v imenu skupine GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 14b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Pomembno je, da se ne obravnava 
samo lastnosti dodatkov kot takih, ampak 
tudi njihove produkte zgorevanja. Dodatki 
kot tudi njihovi produkti zgorevanja ne 
izpolnjujejo meril za razvrstitev kot 
nevarnih v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi1.
_____________
1 UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljeni bi morali biti samo dodatki, ki niso nevarni, kot taki ali pri zgorevanju.

Predlog spremembe 96
Jarosław Kalinowski
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih 
izdelkov, vključno z brezdimnimi 
tobačnimi izdelki z značilno aromo, razen 
tobaka, je še povečala tveganje različnih 
ureditev, kar bi lahko povečalo uporabo 
tobaka in vplivalo na vzorec uporabe 
tobačnih izdelkov. V mnogih državah se je 
na primer prodaja izdelkov z aromo 
mentola postopno povečevala tudi ko se je 
razširjenost kajenja na splošno 
zmanjševala. Številne študije so pokazale, 
da tobačni izdelki z aromo mentola lahko 
olajšajo vdihavanje in povečajo število 
kadilcev med mladimi. Ukrepom, ki 
uvajajo neupravičene razlike pri 
obravnavi med cigaretami z aromo (npr. 
cigarete z aromo mentola in nageljnovih 
žbic), bi se bilo treba izogniti.

črtano

Or. pl

Obrazložitev

Cigarete z značilno aromo in okusom so postale priljubljene (tj. predstavljajo znaten delež na 
trgu tobačnih izdelkov) le v manjšem številu držav članic EU. Drugod je povpraševanje po 
njih izjemno skromno, medtem ko ga v nekaterih državah članicah sploh ni. Zato bi določbe, 
ki jih predlaga Komisija, najhuje prizadele trge držav, kjer so cigarete z okusom priljubljene, 
na trge v drugih državah članicah pa dejansko ne bi imele vpliva. Navedene določbe so 
nesorazmerne, zato bi jih bilo treba črtati.

Predlog spremembe 97
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka, je še

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki, 
je še povečala tveganje različnih ureditev, 
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povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 
študije so pokazale, da tobačni izdelki z 
aromo mentola lahko olajšajo vdihavanje 
in povečajo število kadilcev med mladimi. 
Ukrepom, ki uvajajo neupravičene razlike 
pri obravnavi med cigaretami z aromo 
(npr. cigarete z aromo mentola in 
nageljnovih žbic), bi se bilo treba izogniti.

kar bi lahko povečalo uporabo tobaka.

Or. cs

Predlog spremembe 98
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 
študije so pokazale, da tobačni izdelki z 
aromo mentola lahko olajšajo vdihavanje 
in povečajo število kadilcev med mladimi. 
Ukrepom, ki uvajajo neupravičene razlike 
pri obravnavi med cigaretami z aromo 
(npr. cigarete z aromo mentola in 
nageljnovih žbic), bi se bilo treba izogniti.

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. 
Komisijo se poziva, naj opravi znanstveno 
študijo o dejanskem vplivu teh izdelkov na 
povečevanje uporabe tobaka.

Or. pt
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Predlog spremembe 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 
študije so pokazale, da tobačni izdelki z 
aromo mentola lahko olajšajo vdihavanje 
in povečajo število kadilcev med mladimi. 
Ukrepom, ki uvajajo neupravičene razlike 
pri obravnavi med cigaretami z aromo 
(npr. cigarete z aromo mentola in 
nageljnovih žbic), bi se bilo treba izogniti.

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka in mentola, 
je še povečala tveganje različnih ureditev, 
kar bi lahko povečalo uporabo tobaka in 
vplivalo na vzorec uporabe tobačnih 
izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala temeljiti na dokazih in ne samo na bojazni pred pravno negotovostjo. Če 
bi bil mentol vključen v direktivo, bi bil zajet na enak način kot tradicionalne cigarete. 
Zakonodaja po državah članicah je različna glede cigaret z značilnim okusom, ampak ne 
glede mentola, ki je dovoljen v celotni Evropski uniji. Prepoved bi morala temeljiti na 
znanstvenih dokazih, ki potrjujejo spremembo obnašanja med mladimi glede mentola.

Predlog spremembe 100
Ewald Stadler

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
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značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 
študije so pokazale, da tobačni izdelki z 
aromo mentola lahko olajšajo vdihavanje 
in povečajo število kadilcev med mladimi. 
Ukrepom, ki uvajajo neupravičene razlike 
pri obravnavi med cigaretami z aromo 
(npr. cigarete z aromo mentola in 
nageljnovih žbic), bi se bilo treba izogniti.

značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov.

Or. de

Obrazložitev

Navedene študije ne zadoščajo, da bi bilo mogoče upravičiti zakonsko diskreditacijo cigaret z 
okusom mentola.

Predlog spremembe 101
Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki 
z značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 
študije so pokazale, da tobačni izdelki z 
aromo mentola lahko olajšajo vdihavanje 
in povečajo število kadilcev med mladimi. 
Ukrepom, ki uvajajo neupravičene razlike 
pri obravnavi med cigaretami z aromo (npr. 

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov 
z aromo, razen tobaka, je še povečala 
tveganje različnih ureditev, kar bi lahko 
povečalo uporabo tobaka in vplivalo na 
vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 
študije so pokazale, da tobačni izdelki z 
aromo mentola lahko olajšajo vdihavanje 
in povečajo število kadilcev med mladimi. 
Ukrepom, ki uvajajo neupravičene razlike 
pri obravnavi med cigaretami z aromo (npr. 
cigarete z aromo mentola in nageljnovih 
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cigarete z aromo mentola in nageljnovih 
žbic), bi se bilo treba izogniti.

žbic), bi se bilo treba izogniti. Švedska bi 
morala imeti dovoljenje za urejanje arom 
za tobak za oralno uporabo (snus) na 
nacionalni ravni. Če Švedska tega ne bo 
storila v določenem časovnem obdobju, se 
bodo uporabile določbe te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se preozko, da se obravnava samo "značilno aromo". Obravnavati bi bilo treba vse 
arome. Švedska bi morala od začetka veljavnosti te direktive imeti štiri leta časa, da na 
nacionalni ravni uredi arome za snus. Če tega ne bo storila, se bodo uporabile določbe te 
direktive.

Predlog spremembe 102
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 
študije so pokazale, da tobačni izdelki z 
aromo mentola lahko olajšajo vdihavanje 
in povečajo število kadilcev med mladimi.
Ukrepom, ki uvajajo neupravičene razlike 
pri obravnavi med cigaretami z aromo (npr. 
cigarete z aromo mentola in nageljnovih 
žbic), bi se bilo treba izogniti.

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Ukrepom, 
ki uvajajo neupravičene razlike pri 
obravnavi med cigaretami z aromo (npr. 
cigarete z aromo mentola in nageljnovih 
žbic), bi se bilo treba izogniti.

Or. de
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Obrazložitev

Razpoložljivi znanstveni podatki ne dokazujejo domneve, da mentol prispeva k močnejši 
inhalaciji tobačnega dima. Prav tako ni razlogov za domnevo, da so cigarete z okusom 
mentola povezane z zgodnejšim začetkom kajenja.

Predlog spremembe 103
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 – opomba 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

36. Pritožbeni organ STO, AB-2012-1, 
Združene države – ukrepi, ki vplivajo na 
proizvodnjo in prodajo cigaret z aromo 
nageljnovih žbic (DS406).

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 104
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k 
zmanjšanju dodatkov ali kombinacije 
dodatkov v takšnem obsegu, da dodatki ne 
povzročijo več značilne arome. Uporaba 
dodatkov, potrebnih za proizvodnjo 
tobačnih izdelkov, bi morala biti 
dovoljena, a le dokler ne povzroči značilne 
arome. Komisija bi morala zagotoviti 
enotne pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 

črtano



AM\937809SL.doc 33/67 PE510.711v02-00

SL

direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

Or. cs

Predlog spremembe 105
Jarosław Kalinowski

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k 
zmanjšanju dodatkov ali kombinacije 
dodatkov v takšnem obsegu, da dodatki ne 
povzročijo več značilne arome. Uporaba 
dodatkov, potrebnih za proizvodnjo 
tobačnih izdelkov, bi morala biti dovoljena, 
a le dokler ne povzroči značilne arome.
Komisija bi morala zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

(16) Uporaba dodatkov, potrebnih za 
proizvodnjo tobačnih izdelkov, na primer 
sladkorja, bi morala biti dovoljena, a le če
ne povečuje zdravstvenega tveganja za 
potrošnike. Države članice in Komisija bi 
morale v tako odločanje vključiti 
neodvisne skupine. Uporaba te direktive ne 
bi smela razlikovati med različnimi vrstami 
tobaka.

Or. pl

Obrazložitev

Izrecna opredelitev "sladkorja" kot primera enega od ključnih dodatkov, ki se uporabljajo pri 
proizvodnji tobačnih izdelkov, bo razjasnila stanje in dala jamstvo tobačnim proizvajalcem. S 
tem predlogom spremembe bo jasno, da bo dodajanje sladkorja, ki je potrebno pri 
proizvodnji nekaterih vrst tobaka, na primer vrsti Barley, še zmeraj mogoče. Sladkor se 
dodaja, ker te vrste izgubijo vsebnost sladkorja med procesom sušenja, medtem ko jo druge 
vrste, na primer Virginia, ohranijo.

Predlog spremembe 106
Martina Anderson
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v imenu skupine GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k zmanjšanju 
dodatkov ali kombinacije dodatkov v 
takšnem obsegu, da dodatki ne povzročijo 
več značilne arome. Uporaba dodatkov, 
potrebnih za proizvodnjo tobačnih 
izdelkov, bi morala biti dovoljena, a le 
dokler ne povzroči značilne arome.
Komisija bi morala zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
aromami ne prepoveduje uporabe 
posameznih dodatkov v celoti, temveč 
zavezuje proizvajalca k zmanjšanju 
dodatkov ali kombinacije dodatkov v 
takšnem obsegu, da dodatki ne povzročijo 
več arome. Uporaba dodatkov, potrebnih 
za proizvodnjo tobačnih izdelkov, bi 
morala biti dovoljena, a le dokler ne 
povzroči arome in ni povezana s 
privlačnostjo izdelka. Uporaba te direktive 
ne bi smela razlikovati med različnimi 
vrstami tobaka.

Or. en

Obrazložitev

Te določbe bi se morale uporabiti za vse arome. S tem bi postalo odvečno tudi sklicevanje na 
testne skupine. Določbe o dodatkih, potrebnih za proizvodnjo, morajo biti usklajene z 
določbami iz smernic Svetovne zdravstvene organizacije o sestavinah.

Predlog spremembe 107
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih sestavin v celoti, 
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temveč zavezuje proizvajalca k zmanjšanju 
dodatkov ali kombinacije dodatkov v 
takšnem obsegu, da dodatki ne povzročijo 
več značilne arome. Uporaba dodatkov, 
potrebnih za proizvodnjo tobačnih 
izdelkov, bi morala biti dovoljena, a le 
dokler ne povzroči značilne arome. 
Komisija bi morala zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

temveč zavezuje proizvajalca k zmanjšanju 
sestavin ali kombinacije sestavin v 
takšnem obsegu, da te ne povzročijo več 
značilne arome. Uporaba sestavin, 
potrebnih za proizvodnjo tobačnih 
izdelkov, bi morala biti dovoljena, a le 
dokler ne povzroči značilne arome. 
Komisija bi morala zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

Or. de

Obrazložitev

Ker se opredelitev (2) "tobačni dodatki" odstrani, je treba uporabiti opredelitev (18) 
"sestavine tobaka".

Predlog spremembe 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k zmanjšanju 
dodatkov ali kombinacije dodatkov v 
takšnem obsegu, da dodatki ne povzročijo 
več značilne arome. Uporaba dodatkov, 
potrebnih za proizvodnjo tobačnih 
izdelkov, bi morala biti dovoljena, a le 
dokler ne povzroči značilne arome. 
Komisija bi morala zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k zmanjšanju 
dodatkov ali kombinacije dodatkov v 
takšnem obsegu, da dodatki ne povzročijo 
več značilne arome. Uporaba dodatkov, 
potrebnih za proizvodnjo tobačnih 
izdelkov, je dovoljena. Komisija bi morala 
zagotoviti enotne pogoje za izvajanje 
določb v zvezi z značilnimi okusi. Države 
članice in Komisija bi morale v tako 
odločanje vključiti neodvisne skupine. 
Uporaba te direktive ne bi smela 
razlikovati med različnimi vrstami tobaka.
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različnimi vrstami tobaka.

Or. pl

Predlog spremembe 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k zmanjšanju 
dodatkov ali kombinacije dodatkov v 
takšnem obsegu, da dodatki ne povzročijo 
več značilne arome. Uporaba dodatkov, 
potrebnih za proizvodnjo tobačnih 
izdelkov, bi morala biti dovoljena, a le 
dokler ne povzroči značilne arome. 
Komisija bi morala zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k zmanjšanju 
dodatkov ali kombinacije dodatkov v 
takšnem obsegu, da dodatki ne povzročijo 
več značilne arome. Uporaba dodatkov, 
bistvenih za proizvodnjo tobačnih 
izdelkov, bi morala biti dovoljena, a le, 
dokler ne povzroči značilne arome. 
Komisija bi morala zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

Or. it

Obrazložitev

V skladu z besedilom drugega pododstavka člena 6(1).

Predlog spremembe 110
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi pojasnili, kje se povleče črta, 
Komisija pripravi seznam, na katerem je 
podrobno navedeno, katere sestavine so 
prepovedane in katere dovoljene, zlasti
dodatki in, navedene posebej, arome in 
aromatične snovi. S seznama mora biti 
tudi razvidno, kolikšna količina 
dovoljenih dodatkov, arom in aromatičnih 
snovi je dopustna.

Or. fi

Predlog spremembe 111
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Predlog direktive
Uvodna izjava 16b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Eden izmed ciljev te direktive je 
zmanjšati uživanje tobačnih izdelkov, 
zlasti med mladimi in občutljivimi 
potrošniki, kar bo povzročilo zmanjšanje 
proizvodnje tobaka v Uniji in posledično 
izgubo delovnih mest, selitev industrije 
izven Unije in potrebe po 
prestrukturiranju kmetij, ki tradicionalno 
opirajo svojo proizvodnjo na tobak. Zato 
je treba v okviru proračuna Unije 
predvideti primerne ukrepe in finančno 
podporo, da se zoperstavi gospodarskim in 
socialnim posledicam te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16 c) Izvajanje določb direktive bi 
utegnilo zmanjšati povpraševanje po 
surovem tobaku, ki izvira iz držav članic 
EU. Zato bi bilo treba za pridelovalce 
tobaka v regijah, v katerih se goji tobak, 
oblikovati podporni sklad s čimer bi 
pridelovalcem povrnili izgubo,
ki nastane zaradi izvajanja direktive.

Or. pl

Obrazložitev

Izvajanje določb direktive bo zmanjšalo povpraševanje po surovem tobaku iz EU, ki ga bo 
morda nadomestil surovi tobak iz tretjih držav, to pa bi za pridelovalce pomenilo upad 
dohodkov in povečanje brezposelnosti. V zvezi s tem bi bilo treba oblikovati podporni sklad za 
pridelovalce tobaka, da bi pomagali pridelovalcem, ki jih prizadene zmanjšanje 
povpraševanja po surovem tobaku, in pridelovalcem, ki želijo prenehati z gojenjem tobaka in 
preusmeriti pridelavo.

Predlog spremembe 113
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekateri dodatki se uporabljajo za 
ustvarjanje vtisa, da so tobačni izdelki 
koristni za zdravje, da predstavljajo 
zmanjšano tveganje za zdravje ali 
povečujejo umsko koncentracijo in 
telesno zmogljivost. Te dodatke bi bilo 
treba prepovedati, da se zagotovijo enotna 
pravila in visoka raven varovanja zdravja.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ni znanstvenih dokazov, ki bi podkrepili domnevo, da določene/posamezne sestavine vzbujajo 
občutek, da je tobačni izdelek manj škodljiv in so zato privlačnejše za določene skupine 
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potrošnikov. Vsaka odločitev o prepovedi ali regulaciji posamezne sestavine bi se morala 
opirati na nedvoumne znanstvene študije, za katere veljajo jasna, v Skupnosti opredeljena 
merila, ki se uporabljajo za tobačne proizvode.

Predlog spremembe 114
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekateri dodatki se uporabljajo za 
ustvarjanje vtisa, da so tobačni izdelki 
koristni za zdravje, da predstavljajo 
zmanjšano tveganje za zdravje ali 
povečujejo umsko koncentracijo in telesno 
zmogljivost. Te dodatke bi bilo treba 
prepovedati, da se zagotovijo enotna 
pravila in visoka raven varovanja zdravja.

(17) Nekateri dodatki se uporabljajo za 
ustvarjanje vtisa, da so tobačni izdelki 
koristni za zdravje, da predstavljajo 
zmanjšano tveganje za zdravje ali 
povečujejo umsko koncentracijo in telesno 
zmogljivost. Dodajanje mentola je na 
primer problematično. Metanol zaradi 
svojih značilnosti lokalnega anestetika 
omogoča globlje vdihavanje dražečega 
tobačnega dima. Tako se lahko vdihne več 
dima, doseženi so globlji izpuhi dima, kar 
povzroči višjo dozo nikotina.
Te dodatke, ki povečujejo privlačnost 
tobačnih izdelkov, bi bilo treba 
prepovedati, da se zagotovijo enotna 
pravila in visoka raven varovanja zdravja.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (ZONNUZT) je 
v svojem mnenju o učinku zasvojenosti in privlačnosti tobačnih dodatkov, ki je bilo objavljeno 
12. novembra 2010, prišel do zaključkov, da je mentol zelo problematičen dodatek, saj 
povečuje privlačnost tobačnih izdelkov, ker olajša začetek njihovega kajenja.

Predlog spremembe 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekateri dodatki se uporabljajo za 
ustvarjanje vtisa, da so tobačni izdelki 
koristni za zdravje, da predstavljajo 
zmanjšano tveganje za zdravje ali 
povečujejo umsko koncentracijo in telesno 
zmogljivost. Te dodatke bi bilo treba 
prepovedati, da se zagotovijo enotna 
pravila in visoka raven varovanja zdravja.

(17) Nekateri dodatki se uporabljajo za 
ustvarjanje vtisa, da so tobačni izdelki 
koristni za zdravje, da predstavljajo 
zmanjšano tveganje za zdravje ali 
povečujejo umsko koncentracijo in telesno 
zmogljivost. Drugi dodatki, kot je sladkor, 
se uporabljajo za blažitev ali izboljšanje 
arome in okusa tobačnih izdelkov, da se 
omogoči lažja uporaba. Te dodatke bi bilo 
treba prepovedati, da se zagotovijo enotna 
pravila in visoka raven varovanja zdravja.

Or. en

Obrazložitev

Sladkor je dodatek, ki izboljšuje okus tobačnih izdelkov in pomaga prikriti oster naravni okus 
tobaka, tako pa postane tobak privlačnejši, zlasti za tiste, ki začenjajo s kajenjem.

Predlog spremembe 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Vedno večje število ljudi, med njimi 
je večina otrok, trpi zaradi astme in 
različnih alergij. Kot navaja Svetovna 
zdravstvena organizacija, se vseh vzrokov 
astme ne da razložiti, a je treba preprečiti 
dejavnike tveganja, vključno z alergeni, 
tobakom in kemičnimi dražili, da se 
ljudem omogoči dobro kakovost življenja.

Or. en

Predlog spremembe 117
Frédérique Ries
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Komisija bi morala previdno 
spremljati dodajanje sladkornih snovi, ki 
predstavljajo več kot 10 % celotne količine 
dodatkov v cigaretah. Komisija bi morala 
zlasti od industrije zahtevati, da 
preoblikuje tobačne izdelke, da se 
proizvedejo novi izdelki brez invertnega 
sladkorja (fruktoza in glukoza), ki 
negativno vplivajo na zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Sladkorne snovi niso škodljive za zdravje prek oralnega uživanja, vendar se spremenijo v 
številne strupene spojine v postopku pirolize. Najnevarnejša je invertni sladkor, ki je 
odgovoren za velik delež formaldehidov v dimu, ki so razvrščeni kot rakotvorne snovi za 
človeka (Mednarodna agencija za raziskave raka, 2009)

Predlog spremembe 118
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

črtano

Or. fi
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Predlog spremembe 119
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev visoke stopnje varovanja zdravja in enake zaščite vseh potrošnikov v EU, bi 
moralo biti kajenje tobačnih izdelkov, ki niso cigarete in tobak za zvijanje, predmet enakih 
zahtev o označevanju.



AM\937809SL.doc 43/67 PE510.711v02-00

SL

Predlog spremembe 121
Martina Anderson
v imenu skupine GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse tobačne izdelke, ki se lahko tržijo v Uniji, bi morali obravnavati na enak način in ne bi 
smeli ustvarjati vrzeli.

Predlog spremembe 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in tobaka za oralno uporabo, ki 
jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin.
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spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

Or. de

Obrazložitev

Poraba tradicionalnega tobaka za njuhanje in tobaka za žvečenje je omejena na majhno 
število evropskih regij in je del ohranjanja običajev. Poleg tega ti dve vrsti tobaka uživajo 
predvsem starejši. Zaradi tega bi morala veljati enaka izjema kot za cigare, cigarilose in 
tobak za pipe.

Predlog spremembe 123
Georgios Kumucakos (Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos))

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, prav tako pa varuje 
zdravje vseh potrošnikov, se za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ki jih 
uporabljajo predvsem starejši uporabniki, 
ne bi smelo odobriti izvzetja iz nekaterih 
zahtev glede sestavin.

Or. el

Obrazložitev

Direktiva zagotavlja enako zaščito za vse uporabnike tobačnih izdelkov.

Predlog spremembe 124
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva (18) Glede na to, da se Direktiva 
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osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi. 
Komisija bi morala skrbno spremljati 
uporabo tobaka za vodno pipo med 
mladimi, saj obstaja vedno več dokazov o 
njegovi uporabi zunaj tradicionalnega, 
starejšega trga. Glede tega bi se morala za 
te izdelke uporabljati člena 6 in 10, 
zdravstvena opozorila pa bi morala biti na 
zavojih tobaka za vodno pipo, ki pogosto 
niso v skladu z evropsko zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Kot dodatek k predlogu spremembe 3, ki ga je pripravil poročevalec o tobaku za vodne pipe v 
uporabi med mladimi, da bi poudarili dejstvo, da bi morale za izdelke kot je tobak za vodne 
pipe zaradi njihove toksičnosti veljati glavne določbe te direktive.

Predlog spremembe 125
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje, tobaka za vodno pipo in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ki jih 
uporabljajo predvsem starejši uporabniki, 
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
sestavin, dokler ni bistvene spremembe 
okoliščin v smislu obsega prodaje ali 
vzorca uporabe med mladimi.

Or. fr



PE510.711v02-00 46/67 AM\937809SL.doc

SL

Predlog spremembe 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje, tobaka za vodno pipo in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ki jih 
uporabljajo predvsem starejši uporabniki, 
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
sestavin, dokler ni bistvene spremembe 
okoliščin v smislu obsega prodaje ali 
vzorca uporabe med mladimi.

Or. it

(Glej predlog spremembe k členu 6(10).)

Predlog spremembe 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje, tobaka za vodne pipe in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ki jih 
uporabljajo predvsem starejši uporabniki, 
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
sestavin, dokler ni bistvene spremembe 
okoliščin v smislu obsega prodaje ali 
vzorca uporabe med mladimi.

Or. ro
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Predlog spremembe 128
Renate Sommer

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Države članice bi bilo treba 
spodbuditi k temu, da nacionalne zakone 
za varstvo mladih, če tega še niso storile, 
oblikujejo tako, da bo mladim, ki so mlajši 
od osemnajst let, prepovedana prodaja in 
uživanje teh izdelkov; hkrati bi morale 
države članice poskrbeti, da se bo 
prepoved tudi izvajala;

Or. de

Predlog spremembe 129
Esther de Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 18b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) V členu 16 Okvirne konvencije se 
kaže na odgovornost podpisnic 
konvencije, da obravnavajo izdelke, 
namenjene mladoletnim potrošnikom, kot 
so živila in igrače v obliki tobačnih 
izdelkov, ki so lahko za mladoletne 
privlačni. V zadnjih letih so bili na trg 
dani številni izdelki, med njimi tudi vrsta 
elektronskih cigaret, ki ne vsebujejo 
nikotina, ampak imajo obliko cigarete in 
skušajo posnemati postopek kajenja prek 
izhlapevanja snovi, katerih neškodljiva 
narava še ni bila znanstveno dokazana, in 
prek električne lučke, ki posnema 
postopek izgorevanja cigarete. Ti izdelki 
so očitno proizvedeni, da bi bili za mlade 
in mladoletne potrošnike privlačni ter so 
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vedno bolj priljubljeni med mlajšimi v 
številnih državah članicah. Zaradi navad 
mladih in mladoletnih potrošnikov, ki 
uporabljajo take imitacije cigaret, je 
vedno več zaskrbljenosti. Zato bi bilo 
treba take izdelke s to direktivo 
prepovedati.

Or. en

Predlog spremembe 130
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Še vedno obstajajo neskladja med 
nacionalnimi določbami glede označevanja 
tobačnih izdelkov, zlasti v zvezi z uporabo 
sestavljenih zdravstvenih opozoril, 
sestavljenih iz slike in besedila, 
informacijami o skupinah za pomoč pri 
opuščanju kajenja ter promocijskimi 
elementi v in na zavojčkih.

(19) Še vedno obstajajo neskladja med 
nacionalnimi določbami glede označevanja 
tobačnih izdelkov, zlasti v zvezi z uporabo 
sestavljenih zdravstvenih opozoril, 
sestavljenih iz slike in besedila, ki jih je 
leta 2013 vpeljalo samo 10 držav članic, 
informacijami o skupinah za pomoč pri 
opuščanju kajenja ter promocijskimi 
elementi v in na zavojčkih.

Or. fr

Predlog spremembe 131
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Poskusiti bi bilo treba učinkovito in 
z vsemi razpoložljivimi sredstvi odpraviti 
ovire, da bi omogočili čimprejšnjo uvedbo 
nevtralne embalaže po vsej EU.

Or. fi
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Predlog spremembe 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Potrebna je tudi prilagoditev določb o 
označevanju, da bi na ravni Unije uskladili 
pravila in mednarodni razvoj. Na primer 
smernice v zvezi s členom 11 Okvirne 
konvencije zahtevajo velika slikovna 
opozorila na obeh glavnih površinah, 
obvezne informacije o opuščanju kajenja 
in stroga pravila o zavajajočih 
informacijah. Določbe o zavajajočih 
informacijah bodo dopolnile splošno 
prepoved zavajajočih poslovnih praks 
podjetij v razmerju do potrošnikov, 
določenih v Direktivi 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu.

(21) Potrebna je tudi prilagoditev določb o 
označevanju, da bi na ravni Unije uskladili 
pravila in mednarodni razvoj. Določbe o 
zavajajočih informacijah bodo dopolnile 
obstoječe ustrezne in obsežne določbe za 
preprečevanje zavajajočih poslovnih praks 
podjetij v razmerju do potrošnikov, 
določenih v Direktivi 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah 
podjetij v razmerju do potrošnikov na 
notranjem trgu.

Or. de

Predlog spremembe 133
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Potrebna je tudi prilagoditev določb o 
označevanju, da bi na ravni Unije uskladili 
pravila in mednarodni razvoj. Na primer 
smernice v zvezi s členom 11 Okvirne 
konvencije zahtevajo velika slikovna 
opozorila na obeh glavnih površinah, 
obvezne informacije o opuščanju kajenja in 
stroga pravila o zavajajočih informacijah. 
Določbe o zavajajočih informacijah bodo 
dopolnile splošno prepoved zavajajočih 

(21) Potrebna je tudi prilagoditev določb o 
označevanju, da bi na ravni Unije uskladili 
pravila in mednarodni razvoj. Na primer 
smernice v zvezi s členom 11 Okvirne 
konvencije zahtevajo slikovna opozorila na 
obeh glavnih površinah, ki bi zasedale 
manj kot 50 % in več kot 30 % površine 
zavojčka, obvezne informacije o opuščanju 
kajenja in stroga pravila o zavajajočih 
informacijah. Določbe o zavajajočih 
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poslovnih praks podjetij v razmerju do 
potrošnikov, določenih v 
Direktivi 2005/29/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o 
nepoštenih poslovnih praksah podjetij v 
razmerju do potrošnikov na notranjem trgu.

informacijah bodo dopolnile splošno 
prepoved zavajajočih poslovnih praks 
podjetij v razmerju do potrošnikov, 
določenih v Direktivi 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu. 

Or. cs

Predlog spremembe 134
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Podatki tudi kažejo, 
da so velika sestavljena zdravstvena 
opozorila bolj učinkovita od izključno 
besedilnih opozoril. Glede na to bi morala 
sestavljena zdravstvena opozorila postati 
obvezna v vsej Uniji, zajemati pa bi 
morala znatne in vidne dele površine 
zavojčka. Za vsa zdravstvena opozorila bi 
bilo treba določiti najmanjšo velikost, da 
se zagotovi njihova vidnost in 
učinkovitost.

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih.

Or. de

Obrazložitev

Ni znanstveno podkrepljenih dokazov o tem, da velika, na slikah temelječa opozorila 
zmanjšujejo število kadilcev. Dejansko se domneva, da predpisi v zvezi z embalažo, kot so 
povečana slikovita opozorila, nikakor ne vplivajo na odločitev ljudi, ali bodo kadili ali ne.
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Predlog spremembe 135
Georgios Kumucakos (Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos))

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Podatki tudi kažejo, 
da so velika sestavljena zdravstvena 
opozorila bolj učinkovita od izključno 
besedilnih opozoril. Glede na to bi morala 
sestavljena zdravstvena opozorila postati 
obvezna v vsej Uniji, zajemati pa bi 
morala znatne in vidne dele površine 
zavojčka. Za vsa zdravstvena opozorila bi 
bilo treba določiti najmanjšo velikost, da 
se zagotovi njihova vidnost in učinkovitost.

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Za vsa zdravstvena 
opozorila bi bilo treba določiti delež 
zunanje površine, da se zagotovi njihova 
vidnost in učinkovitost.

Or. el

Obrazložitev

Odločitev glede uvedbe barvnih fotografij bi bilo treba prepustiti državam članicam. Določbo 
o najmanjši velikosti zdravstvenih opozoril bi bilo treba nadomestiti z določitvijo deleža 
zunanje površine, ki jo pokrivajo opozorila. Če bi začeli izvajati ta ukrep, bi to povzročilo 
enotnost velikosti, oblike in videza embalaže, saj predlaganih dimenzij ni mogoče uporabiti za 
vse vrste embalaže.

Predlog spremembe 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Podatki tudi kažejo, da 
so velika sestavljena zdravstvena opozorila 
bolj učinkovita od izključno besedilnih 
opozoril. Glede na to bi morala sestavljena 
zdravstvena opozorila postati obvezna v 
vsej Uniji, zajemati pa bi morala znatne in 
vidne dele površine zavojčka. Za vsa 
zdravstvena opozorila bi bilo treba določiti 
najmanjšo velikost, da se zagotovi njihova 
vidnost in učinkovitost.

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Podatki tudi kažejo, da 
so velika sestavljena zdravstvena opozorila 
bolj učinkovita od izključno besedilnih 
opozoril. Glede na to bi morala sestavljena 
zdravstvena opozorila postati obvezna v 
vsej Uniji, zajemati pa bi morala, da bi bila 
učinkovita, znatne in vidne dele površine 
zavojčka.

Or. it

Predlog spremembe 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Podatki tudi kažejo, da 
so velika sestavljena zdravstvena opozorila 
bolj učinkovita od izključno besedilnih 
opozoril. Glede na to bi morala sestavljena 
zdravstvena opozorila postati obvezna v 
vsej Uniji, zajemati pa bi morala znatne in 
vidne dele površine zavojčka. Za vsa 
zdravstvena opozorila bi bilo treba določiti 

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Podatki tudi kažejo, da 
so velika sestavljena zdravstvena 
opozorila, ki vsebujejo jasno sliko in 
besedilno opozorilo, bolj učinkovita od 
izključno besedilnih opozoril. Glede na to 
bi morala sestavljena zdravstvena 
opozorila postati obvezna v vsej Uniji, 
zajemati pa bi morala znatne in vidne dele 
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najmanjšo velikost, da se zagotovi njihova 
vidnost in učinkovitost.

površine zavojčka. Za vsa zdravstvena 
opozorila bi bilo treba določiti najmanjšo 
velikost, da se zagotovi njihova vidnost in 
učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Jasna slika in kratko besedilno opozorilo na standardizirani navadni embalaži bi morali biti 
učinkovitejši in vidnejši za vse potrošnike.

Predlog spremembe 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Predlog direktive
Uvodna izjava 22a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Poleg tega bi različne znanstvene 
študije dokazale učinkovitost 
motivacijskih stavkov proti kajenju, ki so 
usmerjeni v psiho kadilca, in posredno 
prizadenejo njegov ponos in izvabijo 
čustveni odziv. Besedilna opozorila, kot so 
na primer: "Kajenje škodljivo vpliva na 
kožo in pospešuje nastajanje gub", 
"Kajenje te naredi manj privlačnega", 
Poljub z okusom cigarete ni nikomur 
všeč", "Prenehanje kajenja ne povzroči 
povečanja telesne teže, ampak izboljša 
življenje", "Razmisli: odmor s cigareto ti 
škoduje bolj kot stres, ki ga skušaš 
ublažiti", bi lahko bila uporabljena v 
kombinaciji z besedilnimi opozoril, ki se 
trenutno uporabljajo.

Or. it

Predlog spremembe 139
Holger Krahmer
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Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah. 
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlog ne prispeva niti k boljšemu delovanju notranjega trga niti k varovanju javnega 
zdravja. Prav tako ni zanesljivih dokazov, da sta embalaža in odprtje izdelka vzročno 
povezana dejavnika, ki bi vplivala na odločitev glede kajenja. Prepoved tankih cigaret ne 
prispeva k zmanjševanju porabe tobaka, povzročila pa bo porast tihotapljenja cigaret in 
resno gospodarsko škodo.

Predlog spremembe 140
Erminia Mazzoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“,
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah.
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive.
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja.

Uporaba nekaterih besedil na embalaži 
tobačnih izdelkov kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
imena, slike in simbolične ali druge
oznake lahko zavede potrošnike, saj tako 
mislijo, da so takšni izdelki manj škodljivi 
in lahko spremenijo svoje navade.
Kadilsko vedenje in odvisnost prav tako 
določajo raven vdihanih snovi in ne samo 
vsebnost nekaterih snovi, ki so v izdelku 
prisotne pred kajenjem. Ta vidik ne sodi v 
uporabo takšnih besedil in bi lahko celo 
spodkopal zahteve po označevanju, 
določene v tej direktivi.

Or. it

Predlog spremembe 141
Ewald Stadler
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Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, slikah 
in simboličnih ali drugih oznakah. Prav 
tako lahko velikost in izgled posamezne 
cigarete zavedeta potrošnike, saj 
ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov videza zavojčka tobačnih izdelkov, 
vključno z mehanizmom odpiranja. 
Zavojček in izdelki bi v določenih 
okoliščinah pri potrošnikih, zlasti mladih, 
utegnili zbujati vtis, da so izdelki manj 
škodljivi. Tako je na primer pri določenih 
besedilih ali elementih, kot so „nizka 
vsebnost katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, 
„blagi“, „naravni“, „ekološki“, „brez 
dodatkov“, „brez arom“, „tanke“, ter pri 
imenih, slikah in simboličnih ali drugih 
oznakah.

Or. de

Obrazložitev

Podoba potrošnikov, ki se skriva za tem pomislekom, je enostranska. Pomanjkljiva pojasnila 
ne upravičujejo tega, da bi v tolikšni meri omejili svobodo podjetnikov pri oblikovanju 
izdelkov.

Predlog spremembe 142
Jarosław Kalinowski

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah.
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov videza zavojčka tobačnih izdelkov, 
vključno z mehanizmom odpiranja. 
Zavojček in izdelki lahko zavajajo 
potrošnike, zlasti mlade, z navedbami, da 
so izdelki manj škodljivi. Tako je na 
primer pri določenih besedilih ali 
elementih, kot so „nizka vsebnost katrana“, 
„lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, „naravni“, 
„ekološki“, „brez dodatkov“, „brez arom“, 
ter pri imenih, slikah in simboličnih ali 
drugih oznakah. To bi bilo treba 
obravnavati.

Or. pl

Obrazložitev

Cigarete z značilno aromo in okusom so postale priljubljene (tj. predstavljajo znaten delež na 
trgu tobačnih izdelkov) le v manjšem številu držav članic EU. Drugod je povpraševanje po 
njih izjemno skromno, medtem ko ga v nekaterih državah članicah sploh ni. Zato bi določbe, 
ki jih predlaga Komisija, najhuje prizadele trge držav članic, kjer so cigarete z okusom 
priljubljene, na trge v drugih državah članicah pa dejansko ne bi imele vpliva. Navedene 
določbe so nesorazmerne, zato bi jih bilo treba črtati.

Predlog spremembe 143
Kristian Vigenin

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah. 
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, ter pri imenih, slikah in 
simboličnih ali drugih oznakah.

Prav tako lahko izgled posamezne cigarete 
zavede potrošnike, saj ustvarja vtis, da so 
manj škodljive.

Or. en

Predlog spremembe 144
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov videza zavojčka tobačnih izdelkov. 
Zavojček in izdelki lahko zavajajo 
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odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“,
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah. 
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

potrošnike, zlasti mlade, z navedbami, da 
so izdelki manj škodljivi. Tako je na 
primer pri določenih besedilih ali 
elementih, kot so „nizka vsebnost katrana“, 
„lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, „naravni“, 
„ekološki“, „brez dodatkov“, „brez arom“, 
ter pri imenih, slikah in simboličnih ali 
drugih oznakah. Prav tako lahko videz
posameznih cigaret zavede potrošnike, saj 
ustvarja vtis, da so manj škodljive.

Or. cs

Predlog spremembe 145
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah. 
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, ter pri imenih, slikah in 
simboličnih ali drugih oznakah.
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Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

Prav tako izgled posamezne cigarete lahko 
zavede potrošnike, saj ustvarja vtis, da so 
manj škodljive.

Or. en

Predlog spremembe 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah. 
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, ter pri imenih, slikah in 
simboličnih ali drugih oznakah. Prav tako 
izgled posamezne cigarete zavede
potrošnike, saj ustvarja vtis, da so manj 
škodljive.

Or. it
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Obrazložitev

Ne obstajajo znanstveni dokazi o dejstvu, da „tanke“cigarete zavajajo potrošnika. Prepoved 
teh izdelkov bi imela predvsem negativne posledice, saj bi potrošnike potisnila proti črnemu 
trgu ter posledično k nakupu ponarejenih cigaret, ki niso bile sanitarno pregledane, kar bi 
očitno negativno vplivalo na javno zdravje, negativne posledice pa bi bile vidne tudi na 
področju zaposlovanja.

Predlog spremembe 147
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah. 
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov videza zavojčka tobačnih izdelkov, 
vključno z mehanizmom odpiranja. 
Zavojček in izdelki lahko zavajajo 
potrošnike, zlasti mlade, z navedbami, da 
so izdelki manj škodljivi. Tako je na 
primer pri določenih besedilih ali 
elementih, kot so „nizka vsebnost katrana“, 
„lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, „naravni“, 
„ekološki“, „brez dodatkov“, „brez arom“, 
ter pri imenih, slikah in simboličnih ali 
drugih oznakah. Prav tako lahko velikost in 
videz posamezne cigarete zavedeta 
potrošnike, saj ustvarjata vtis, da so manj 
škodljive. Komisijo se poziva, naj opravi 
znanstveno študijo o dejanskem vplivu teh 
dejavnikov na uporabo tobaka. 

Or. pt

Predlog spremembe 148
Sergej Kozlík
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Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, 
slikah in simboličnih ali drugih oznakah. 
Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, ter pri imenih, slikah in 
simboličnih ali drugih oznakah. Prav tako 
lahko izgled posamezne cigarete zavede
potrošnike, saj ustvarja vtis, da so manj 
škodljive.

Or. en

Predlog spremembe 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov videza zavojčka tobačnih izdelkov, 
vključno z mehanizmom odpiranja. 
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odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, slikah 
in simboličnih ali drugih oznakah. Prav 
tako lahko velikost in izgled posamezne 
cigarete zavedeta potrošnike, saj ustvarjata 
vtis, da so manj škodljive. Nedavna 
raziskava je tudi pokazala, da kadilci 
tankih cigaret pogosteje od drugih mislijo, 
da je znamka cigaret, ki jih kadijo, manj 
škodljiva. To bi bilo treba obravnavati.

Zavojček in izdelki lahko zavajajo 
potrošnike, zlasti mlade, z navedbami, da 
so izdelki manj škodljivi. Tako je na 
primer pri določenih besedilih ali 
elementih, kot so „nizka vsebnost katrana“, 
„lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, „naravni“, 
„ekološki“, „brez dodatkov“, „brez arom“, 
„tanke“, ter pri imenih, slikah in 
simboličnih ali drugih oznakah. Prav tako 
lahko velikost in videz posamezne cigarete 
zavedeta potrošnike, saj ustvarjata vtis, da 
so manj škodljive. Nedavna raziskava je 
tudi pokazala, da kadilci tankih cigaret 
pogosteje od drugih mislijo, da je znamka 
cigaret, ki jih kadijo, manj škodljiva. To bi 
bilo treba obravnavati z ustrezno embalažo 
in označevanjem tovrstnih izdelkov, pa 
tudi z obveščanjem potrošnikov o njihovi 
škodljivosti, tako da bi se potrošniki 
povsem zavedali posledic uporabe 
posameznega izdelka.

Or. pl

Obrazložitev

Tanke cigarete niso bolj škodljive, gre zgolj za to, da bi utegnila njihova embalaža zavajati 
potrošnike. Če bi te izdelke pakirali v skladu z določbami direktive, bi odpravili tveganje 
glede zavajanja potrošnikov.

Predlog spremembe 150
Georgios Kumucakos (Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos))

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov videza zavojčka tobačnih izdelkov, 
vključno z mehanizmom odpiranja. 
Zavojček in izdelki lahko zavajajo 
potrošnike, zlasti mlade, z navedbami, da 
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navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, slikah 
in simboličnih ali drugih oznakah. Prav 
tako lahko velikost in izgled posamezne 
cigarete zavedeta potrošnike, saj 
ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih 
kadijo, manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

so izdelki manj škodljivi. Tako je na 
primer pri določenih besedilih ali 
elementih, ki se pojavljajo na zavojčkih,
kot so „nizka vsebnost katrana“, „lahki“, 
„ultra lahki“, „blagi“, „naravni“, 
„ekološki“, „brez dodatkov“, „brez arom“, 
„tanke“, ter pri imenih, slikah in 
simboličnih ali drugih oznakah.

Or. el

Obrazložitev

Obstoječi znanstveni podatki ne dokazujejo, da bi obstajala neposredna povezava med 
premerom cigarete in starostjo, v kateri oseba začne kaditi, ali da bi bile tanke cigarete 
privlačnejše od drugih. S prepovedjo ne bi dosegli, da bi ljudje nehali kaditi, pač pa bi to 
pomenilo, da bi prenehali uporabljati določeno vrsto tobačnega izdelka.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, slikah 
in simboličnih ali drugih oznakah. Prav 

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov videza zavojčka tobačnih izdelkov. 
Zavojček in izdelki lahko zavajajo 
potrošnike, zlasti mlade, z navedbami, da 
so izdelki manj škodljivi. Tako je na 
primer pri določenih besedilih ali 
elementih, kot so „nizka vsebnost katrana“, 
„lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, „naravni“, 
„ekološki“, „brez dodatkov“, „brez arom“, 
„tanke“, ter pri imenih, slikah in 
simboličnih ali drugih oznakah. Prav tako 
lahko velikost in videz posamezne cigarete 
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tako lahko velikost in izgled posamezne 
cigarete zavedeta potrošnike, saj ustvarjata 
vtis, da so manj škodljive. Nedavna 
raziskava je tudi pokazala, da kadilci 
tankih cigaret pogosteje od drugih mislijo, 
da je znamka cigaret, ki jih kadijo, manj 
škodljiva. To bi bilo treba obravnavati.

zavedeta potrošnike, saj ustvarjata vtis, da 
so manj škodljive. Nedavna raziskava je 
tudi pokazala, da kadilci tankih cigaret 
pogosteje od drugih mislijo, da je znamka 
cigaret, ki jih kadijo, manj škodljiva. To bi 
bilo treba obravnavati.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev predlogu spremembe k členu 13(2).

Predlog spremembe 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi. 
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, slikah 
in simboličnih ali drugih oznakah. Prav 
tako lahko velikost in izgled posamezne 
cigarete zavedeta potrošnike, saj ustvarjata 
vtis, da so manj škodljive. Nedavna 
raziskava je tudi pokazala, da kadilci 
tankih cigaret pogosteje od drugih mislijo, 
da je znamka cigaret, ki jih kadijo, manj 
škodljiva. To bi bilo treba obravnavati.

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihova 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o grafičnih značilnostih opozoril in glede 
nekaterih vidikov izgleda zavojčka 
tobačnih izdelkov, vključno z 
mehanizmom odpiranja. Zavojček in 
izdelki lahko zavajajo potrošnike, zlasti 
mlade, z navedbami, da so izdelki manj 
škodljivi. Tako je na primer pri določenih 
besedilih ali elementih, kot so „nizka 
vsebnost katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, 
„blagi“, „naravni“, „ekološki“, „brez 
dodatkov“, „brez arom“, „tanke“, ter pri 
imenih, slikah in simboličnih ali drugih 
oznakah. Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih kadijo, 
manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.



PE510.711v02-00 66/67 AM\937809SL.doc

SL

Or. it

Predlog spremembe 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Tobačni izdelki dokazano vsebujejo 
in pri izgorevanju oddajajo veliko 
škodljivih snovi in znanih kancerogenov, 
ki škodujejo zdravju. Znanstvene 
raziskave nedvoumno dokazujejo, da 
pasivno kajenje povzroča smrt, bolezen ali 
invalidnost in da ta vrsta kajenja ogroža 
predvsem nerojene otroke in dojenčke. Pri 
osebah, ki vdihujejo tobačni dim, se lahko 
pojavijo ali poslabšajo bolezni dihal. 
Opozorila o tveganju za zdravje bi morala 
zato opozarjati tudi na nevarnost 
pasivnega kajenja.

Or. de

Obrazložitev

Premislek je vsebovan v sedanji direktivi 2001/37/ES. Uvesti bi bilo treba posebna opozorila 
z besedilom in slikami, ki bi opozarjala na nevarnost pasivnega kajenja.

Predlog spremembe 154
Martina Anderson
v imenu skupine GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 23b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Študije so pokazale, da poenotenje 
predstavitve imena blagovne znamke in 
barve zavojčka (nevtralna embalaža) 
naredi embalažo manj privlačno in poveča 
učinkovitost zdravstvenih opozoril ter tako 



AM\937809SL.doc 67/67 PE510.711v02-00

SL

zmanjša število kadilcev in uporabo 
tobaka. V smernicah o členih 11 in 13 
Okvirne konvencije se poziva strani, da 
razmislijo o sprejetju zahtev za nevtralno 
embalažo.

Or. en

Obrazložitev

Embalaža tobačnih izdelkov ne sme biti privlačna ali zanimiva, saj vsebuje smrtonosen 
proizvod. Oglaševanje tobačnih izdelkov je prepovedano skoraj povsod drugje, sama 
embalaža tobačnih izdelkov pa bi tudi morala biti vključena v to prepoved. To je v skladu s 
priporočili iz smernic Okvirne konvencije in to izvajajo oziroma upoštevajo druge države po 
svetu.


