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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text 
v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, 
prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0788),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0420/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality Českou poslaneckou snemovňou, Talianskym 
senátom, Švédskym parlamentom, Gréckym parlamentom, Talianskou poslaneckou 
snemovňou, Portugalským republikovým zhromaždením, Rumunskou poslaneckou 
snemovňou a Dánskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka(A7–
0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ 0, 0.0.0000, s. 0. /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Legislatívna činnosť na úrovni Únie je 
potrebná aj na vykonávanie Rámcového 
dohovoru Svetovej zdravotníckej 
organizácie o kontrole tabaku (ďalej len 
„RDKT“) z mája 2003, ktorého stranami 
je Európska únia a jej členské štáty. Z 
hľadiska revízie je dôležitý najmä článok 
9 Rámcového dohovoru WHO o kontrole 
tabaku (regulovanie obsahu tabakových 
výrobkov), článok 10 (regulácia 
zverejňovania informácií vo vzťahu 
k tabakovým výrobkom), článok 11 
(balenie a označovanie tabakových 
výrobkov), článok 13 (reklama) a článok 
15 (nezákonné obchodovanie s tabakovými 
výrobkami). Súbor usmernení na 
vykonávanie ustanovení RDKT bol prijatý 
na základe konsenzu počas rôznych 
konferencií strán RDKT s podporou Únie 
a členských štátov. 

(7) Legislatívna činnosť na úrovni Únie je 
potrebná aj na vykonávanie významného 
Rámcového dohovoru Svetovej 
zdravotníckej organizácie o kontrole 
tabaku (ďalej len „RDKT“) z mája 2003. 
Dohovor podpísali a ratifikovali všetky 
členské štáty, ako aj samotná Európska 
únia a v dôsledku toho sú podľa 
medzinárodného práva viazané 
ustanoveniami RDKT. Mimoriadne 
dôležitý je najmä článok 9 (regulovanie 
obsahu tabakových výrobkov), článok 10 
(regulácia zverejňovania informácií vo 
vzťahu k tabakovým výrobkom), článok 11 
(balenie a označovanie tabakových 
výrobkov), článok 13 (reklama) a článok 
15 (nezákonné obchodovanie s tabakovými 
výrobkami). Súbor usmernení na 
vykonávanie ustanovení RDKT bol prijatý 
na základe konsenzu počas rôznych 
konferencií strán RDKT s podporou Únie 
a členských štátov. 

Or. en

Odôvodnenie

RDKT predstavuje prvú medzinárodnú dohodu o zdraví. Jej ustanovenia sú pre členské štáty 
rovnako právne záväzné ako napríklad pravidlá WTO.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 

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

znížiť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
ich toxicita alebo návykovosť. 

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala v budúcnosti musieť len znižovať obsahy dechtu, nikotínu a oxidu 
uhoľnatého a akékoľvek ďalšie úrovne stanovené pre toxické a návykové emisie v súlade 
so smerovaním medzinárodných noriem.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymovému tabaku, 
ktoré spotrebúvajú najmä starší 
spotrebitelia, mala udeliť výnimka, pokiaľ 
ide o určité požiadavky týkajúce sa zložiek, 
ak nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí. Komisia by mala 
dôsledne sledovať užívanie tabaku do 
vodnej fajky mladými ľuďmi, keďže 
narastajú dôkazy o jeho užívaní nad 
rámec tradičného, starého trhu;

Or. en

Odôvodnenie

Fajčenie zo šíš sa stalo mimoriadne obľúbené v baroch a nočných kluboch a ich používatelia 
si často neuvedomujú, že tieto vodné fajky zvyčajne obsahujú tabak. Výsledky prieskumu 
Eurobarometra dokazujú, že mladí ľudia a študenti priznávajú užívanie vodných fajok 
vo vyššej miere než iné skupiny. 
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nepotrebuje vysvetlenie. 

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22a. V prípade uplatnenia 
kombinovaných zdravotných výstrah by 
zvyšok balenia tabaku mal byť 
štandardizovaný a bez akéhokoľvek 
označenia značky, aby sa dosiahol čo 
najväčší dosah zdravotnej výstrahy. 
Existujú dôkazy o tom, že štandardizované 
balenie je mimoriadne účinné pri 
odrádzaní mladých ľudí od začatia 
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s fajčením.  

Or. en

Odôvodnenie

Štandardizované „jednoduché“ balenie nie je nič iné než jednoduché balenie – väčšinu 
plochy balenia pokrýva veľká grafická zdravotná výstraha. V Austrálii je napríklad pozadie 
fádnej tmavej hnedej farby. Štyri členské štáty sa nachádzajú v rôznych fázach zvažovania 
štandardizovaných balíčkov (Spojené kráľovstvo, Belgicko, Fínsko a Francúzsko) Úplne 
štandardizované balenie predstavuje najúčinnejší spôsob odstraňovania prekážok 
obchodovania na jednotnom trhu. Takisto ide o najlepšiu možnosť z hľadiska ochrany 
zdravia:  zvyšuje dosah zdravotných výstrah medzi tými, ktorí ešte nezačali fajčiť, a je 
dokázané, že účinne prispieva k odrádzaniu najmä mladých ľudí od začatia s fajčením. 

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) V prípade všetkých zdravotných 
výstrah by sa mala stanoviť ich 
minimálna veľkosť, aby sa zabezpečila 
ich viditeľnosť a účinnosť, a otvárací 
mechanizmus balenia by nemal žiadnym 
spôsobom uberať zo zdravotnej výstrahy. 
Balenie a výrobky môžu zavádzať 
spotrebiteľov, najmä mladých ľudí, tým, že 
naznačujú, že výrobky sú menej škodlivé. 
Je tomu tak napríklad v prípade určitých 
textov alebo charakteristických znakov, 
ako sú „low-tar“ (s nízkym obsahom 
dechtu), „light“ (ľahké), „ultra-light“ 
(ultraľahké), „mild“ (jemné), „natural“ 
(prírodné), „organic“ (organické), „without 
additives“ (bez prídavných látok), „without 
flavours“ (bez príchute), „slim“ (tenké), 
názvov, obrázkov, obrazných alebo iných 
znakov. Podobne aj veľkosť a vzhľad 
jednotlivých cigariet môže zavádzať 
spotrebiteľov vytváraním dojmu, že sú 
menej škodlivé. Z nedávnej štúdie takisto 
vyplýva, že fajčiari tenkých cigariet boli 
skôr náchylní uveriť, že by ich značka 
mohla byť menej škodlivá. Malo by sa to 
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škodlivá. Malo by sa to riešiť. riešiť. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Na trh sa uvádza značný objem 
nezákonných výrobkov, ktoré nie sú 
v súlade s požiadavkami stanovenými 
v smernici 2001/37/ES, a existujú náznaky, 
že tento objem by sa ešte mohol zvýšiť. 
Tieto výrobky porušujú voľný pohyb 
výrobkov, ktoré sú v súlade so smernicou, 
a ochranu, ktorú poskytujú právne predpisy 
v oblasti kontroly tabaku. Okrem toho 
RDKT zaväzuje Úniu, aby bojovala proti 
nezákonným výrobkom v rámci 
komplexnej politiky kontroly tabaku. Malo 
by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení 
tabakových výrobkov a zaznamenávanie 
ich pohybu, aby sa tieto výrobky mohli 
v Únii sledovať a zisťovať a aby sa ich 
súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia overenie 
autentickosti výrobkov. 

(26) Na trh sa uvádza značný objem 
nezákonných výrobkov, ktoré nie sú 
v súlade s požiadavkami stanovenými 
v smernici 2001/37/ES, a existujú náznaky, 
že tento objem by sa ešte mohol zvýšiť. 
Tieto výrobky porušujú voľný pohyb 
výrobkov, ktoré sú v súlade so smernicou, 
a ochranu, ktorú poskytujú právne predpisy 
v oblasti kontroly tabaku. Okrem toho 
RDKT zaväzuje Úniu, aby bojovala proti 
nezákonným výrobkom v rámci 
komplexnej politiky kontroly tabaku. Malo 
by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení a všetkých 
vonkajších obalov tabakových výrobkov 
a zaznamenávanie ich pohybu, aby sa tieto 
výrobky mohli v Únii sledovať a zisťovať 
a aby sa ich súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia overenie 
autentickosti výrobkov. 

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkami stanovenými v Protokole Svetovej zdravotníckej organizácie 
o odstránení nedovoleného obchodovania s tabakovými výrobkami by sa takisto mali určiť 
jedinečné identifikátory pre všetky vonkajšie obaly (t. j. palety, škatule, kartóny atď.). 
Jedinečné identifikátory na vonkajších obaloch a na jednotlivých baleniach vo vnútri by mali 
spolu súvisieť, aby orgány vedeli, čo je vo vnútri palety, škatule či kartónu.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí 
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch 
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto 
smernice. Ustanovenie týkajúce sa 
oznamovania cezhraničného predaja 
tabaku na diaľku uvedené v tejto smernici 
by sa malo uplatňovať bez ohľadu na 
postup oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 
podnikov sa ďalej upravuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES 
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
by sa mal zakázať, pretože uľahčuje 
prístup mladých ľudí k tabakovým 
výrobkom a vytvára riziko, že sa naruší 
súlad s požiadavkami stanovenými v tejto 
smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Z výsledkov hodnotenia vplyvu vypracovaného Komisiou vyplýva, že hlavnými dôvodmi 
cezhraničného predaja cez internet je 1) ponúknuť nižšie ceny nezákonných/falšovaných 
výrobkov alebo 2) protiprávne využívať rozdiely vo vnútroštátnych daňových systémoch. Toto 
vedie k narúšaniu hospodárskej súťaže, keď tradiční maloobchodní predajcovia, najmä tí 
so sídlom v členských štátoch s vysokou výškou daní, musia konkurovať nízkym cenám 
(najmä) nelegálnych maloobchodných predajcov cez internet.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30a. V niekoľkých členských štátoch stále 
dochádza k voľnej distribúcii tabakových 
výrobkov prostredníctvom internetových 
maloobchodných predajní alebo na 
verejných priestranstvách. Keďže tento 
postup je zacielený na mladých ľudí a na 
možnosť získať nových fajčiarov, mal by 
sa zakázať. 

Or. en

Odôvodnenie

Voľná distribúcia cigariet ako propagačná činnosť v nočných kluboch, na plážach a podobne 
je zacielená na mladých ľudí a je neospravedlniteľná.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti 
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po lehote na transpozíciu 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto 
smernice. 

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti 
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto dôležité, aby 
pre každú novú kategóriu tabakových 
výrobkov bolo potrebné predchádzajúce 
schválenie. Na výrobcov a dovozcov by sa 
mala vzťahovať povinnosť predkladať
žiadosť o schválenie uvedenia nových 
kategórií tabakových výrobkov na trh. 
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Or. en

Odôvodnenie

Tabakové výrobky sú mimoriadne škodlivé pre verejné zdravie a ich uvádzanie na trh by 
nemalo byť možné bez predchádzajúceho schválenia verejnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov 
s charakteristickými príchuťami alebo so 
zvýšenými úrovňami toxicity 
a návykovosti a metodiku na určenie, či 
má tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov 
s charakteristickými príchuťami alebo so 
zvýšenými úrovňami toxicity 
a návykovosti. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

Or. en

Odôvodnenie

O podrobnostiach o tom, či a ako by sa mala zriadiť nezávislá testovacia skupina odborníkov 
na určenie toho, či má tabakový výrobok charakteristickú príchuť, by bolo vhodnejšie 
rozhodnúť prostredníctvom delegovaných aktov, a nie vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku, 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
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290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov 
a bezpečnostných prvkov pri označovaní 
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov 
s nezávislými tretími stranami 
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom 
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie 
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave 
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, metodiku na určenie, 
či má tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť, používanie zdravotných výstrah, 
jedinečných identifikátorov 
a bezpečnostných prvkov pri označovaní 
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov 
s nezávislými tretími stranami 
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom 
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie 
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase 
a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri PN k odôvodneniu 37.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
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všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. 

domácich a dovezených výrobkov, a to zo 
závažných dôvodov týkajúcich sa ochrany 
verejného zdravia. Členskému štátu by sa 
malo takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na domáce a dovezené výrobky rovnako, 
a to z dôvodov týkajúcich sa špecifickej 
situácie daného členského štátu pod 
podmienkou, že právne predpisy sú 
odôvodnené potrebou ochrany verejného 
zdravia. Prísnejšie vnútroštátne právne 
predpisy by mali byť nevyhnutné 
a primerané a nemali by predstavovať 
prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo 
skryté obmedzovanie obchodu medzi 
členskými štátmi. Prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy si vyžadujú 
predchádzajúce oznámenie Komisii 
a schválenie Komisiou, pričom sa zoberie 
do úvahy vysoká úroveň ochrany zdravia, 
ktorá sa dosiahla prostredníctvom tejto 
smernice. 

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že členské štáty majú právo na zachovanie alebo zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych pravidiel v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, pokiaľ sú tieto 
pravidlá náležite odôvodnené a schválené. Tieto prísnejšie pravidlá by sa mali uplatňovať aj 
na dovezené výrobky.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako 
a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou 
a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na domáce a dovezené
výrobky rovnako a ktoré sa týkajú 
aspektov nepatriacich do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou 
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smernice. Členské štáty by tak mohli 
napríklad zachovať alebo zaviesť 
ustanovenia, ktoré stanovujú úplnú 
štandardizáciu balení tabakových 
výrobkov, pod podmienkou, že tieto 
ustanovenia sú v súlade so zmluvou, so 
záväzkami WTO a nemajú vplyv na úplné 
uplatňovanie tejto smernice. V prípade 
technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem 
a predpisov a o pravidlách pre služby 
informačnej spoločnosti. 

a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. Členské štáty by tak mohli 
napríklad zachovať alebo zaviesť 
ustanovenia, ktoré stanovujú úplnú 
štandardizáciu balení tabakových výrobkov 
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
pod podmienkou, že tieto ustanovenia sú 
v súlade so zmluvou, so záväzkami WTO 
a nemajú vplyv na úplné uplatňovanie tejto 
smernice. V prípade technických predpisov 
sa vyžaduje predchádzajúce oznámenie 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe 
pri poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov a 
o pravidlách pre služby informačnej 
spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že členské štáty majú právo na zachovanie alebo zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych pravidiel, a to aj v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, pokiaľ sú 
náležite odôvodnené. Tieto prísnejšie pravidlá by sa mali uplatňovať aj na dovezené výrobky.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) cezhraničného predaja tabakových 
výrobkov na diaľku; 

d) zákazu cezhraničného predaja 
tabakových výrobkov na diaľku; 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 16.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) povinnosti oznamovania v prípade 
nových kategórií tabakových výrobkov;

e) povinnosti predložiť žiadosť 
o predchádzajúce schválenie uvedenia na 
trh v prípade nových kategórií tabakových 
výrobkov;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 17.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aby sa uľahčilo fungovanie vnútorného 
trhu s tabakovými a súvisiacimi 
výrobkami, pričom základom je vysoká 
úroveň ochrany zdravia.

aby sa plnili záväzky prijaté v Rámcovom 
dohovore Svetovej zdravotníckej 
organizácie o kontrole tabaku a aby sa
uľahčilo fungovanie vnútorného trhu 
s tabakovými a súvisiacimi výrobkami, 
pričom základom je vysoká úroveň 
ochrany zdravia, najmä mladých ľudí.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tejto smernice je harmonizovať zákony, aby sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu. 
Avšak pri výbere smerovania harmonizácie bolo rozhodujúcim faktorom zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany verejného zdravia, najmä mladých ľudí, a zavedenie medzinárodne 
uznávaných noriem. 
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť maximálny obsah 
stanovený v odseku 1, pričom sa zohľadní 
vedecký vývoj a medzinárodne uznávané 
normy.

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 22 prijímať delegované akty 
s cieľom znížiť maximálny obsah 
stanovený v odseku 1, pričom zohľadní 
vedecký vývoj a medzinárodne uznávané 
normy.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala v budúcnosti musieť len znižovať obsahy dechtu, nikotínu a oxidu 
uhoľnatého v súlade so smerovaním medzinárodných noriem.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet. 
S ohľadom na medzinárodne uznávané 
normy, ak sú k dispozícii, a na základe 
vedeckých poznatkov a obsahov 
oznámených členskými štátmi má Komisia 
právomoc prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 22 s cieľom prijať 
a upraviť maximálne obsahy emisií 
cigariet a emisií tabakových výrobkov 
s výnimkou cigariet, ktoré citeľne zvyšujú 
toxický alebo návykový účinok tabakových 
výrobkov, nad prahovou úrovňou toxicity 
a návykovosti, ktorá vyplýva z obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého 
stanoveného v odseku 1.

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktoré stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet. 
S ohľadom na medzinárodne uznávané 
normy, ak sú k dispozícii, a na základe 
vedeckých poznatkov a obsahov 
oznámených členskými štátmi je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 22
prijímať delegované akty s cieľom prijať 
a znížiť maximálne obsahy emisií cigariet 
a emisií tabakových výrobkov s výnimkou 
cigariet, ktoré citeľne zvyšujú toxický 
alebo návykový účinok tabakových
výrobkov, nad prahovou úrovňou toxicity 
a návykovosti, ktorá vyplýva z obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého 
stanoveného v odseku 1.



PR\932973SK.doc 19/46 PE508.085v03-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala v budúcnosti musieť len znižovať akékoľvek ďalšie úrovne stanovené 
pre toxické a návykové emisie v súlade so smerovaním medzinárodných noriem.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnoty obsahu dechtu, nikotínu 
a oxidu uhoľnatého v cigaretách sa merajú 
podľa noriem ISO 4387 pre decht, ISO 
10315 pre nikotín a ISO 8454 pre oxid 
uhoľnatý.

1. Hodnoty obsahu dechtu, nikotínu 
a oxidu uhoľnatého v cigaretách sa merajú 
podľa noriem ISO 4387 pre decht, ISO 
10315 pre nikotín a ISO 8454 pre oxid 
uhoľnatý.

Presnosť údajov o obsahu dechtu
a nikotínu sa overuje podľa normy ISO 
8243. 

Presnosť údajov o obsahu dechtu, nikotínu 
a oxidu uhoľnatého sa overuje podľa 
normy ISO 8243.

Or. en

Odôvodnenie

Táto medzinárodná norma sa už používa na meranie presnosti údajov o obsahu oxidu 
uhoľnatého.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú šírenie 
informácií predložených v súlade 
s odsekom 1 na príslušnej webovej 
stránke, ktorá je dostupná verejnosti. 
Pritom členské štáty náležite zohľadnia 
potrebu chrániť informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva. 

2. Členské štáty zabezpečujú šírenie 
informácií predložených v súlade 
s odsekom 1 na webovej stránke, ktorá je 
dostupná verejnosti. Pritom členské štáty 
náležite zohľadnia potrebu chrániť 
informácie, ktoré sú predmetom 
obchodného tajomstva. 

Or. en
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Odôvodnenie

Niektoré členské štáty už majú príslušné webové stránky o kontrole tabaku. Tento 
pozmeňujúci návrh objasňuje, že tieto štáty nemusia zriadiť úplne novú webovú stránku.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty od výrobcov a dovozcov 
vyžadujú, aby každoročne a osobitne za 
každý členský štát sprístupňovali údaje 
o ich výdavkoch na reklamu, propagáciu 
a sponzorstvo, a to počnúc začiatkom 
celého kalendárneho roka nasledujúceho 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkami uvedenými v článku 13 RDKT. Tieto údaje nie sú v súčasnosti 
dostupné pre EÚ.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia preskúma všetky údaje 
sprístupnené podľa tohto článku (najmä 
informácie týkajúce sa návykovosti 
a toxicity zložiek, výskumu trhu a údajov 
o predaji) a predloží Európskemu 
parlamentu a Rade pravidelnú správu, 
v ktorej zhrnie hlavné zistenia.

Or. en

Odôvodnenie

Bude to po prvýkrát, čo bude väčšina týchto informácií sprístupnená regulačným orgánom. 
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Bolo by užitočné vykonať takúto analýzu pre prípad, že by sa z nej mohli vziať ponaučenia 
pre budúce politiky kontroly tabaku.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Prípadné poplatky účtované členským 
štátom za prijímanie, uchovávanie, 
spracovávanie, analyzovanie 
a uverejňovanie informácií, ktoré im boli 
poskytnuté podľa tohto článku, 
neprekročia náklady na tieto činnosti. 

6. Členské štáty môžu účtovať primerané 
poplatky za prijímanie, uchovávanie, 
spracovávanie, analyzovanie 
a uverejňovanie informácií, ktoré im boli 
poskytnuté podľa tohto článku. 

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na poplatky stanovené v tomto odseku by mali byť v súlade s požiadavkami 
uvedenými v článku 17.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy určí 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
tabakový výrobok patrí do rozsahu 
pôsobnosti odseku 1. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 21.

2. Komisia na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy určí 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
tabakový výrobok patrí do rozsahu 
pôsobnosti odseku 1, a bude teda zakázaný 
na celom jednotnom trhu.. Uvedené
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 21. 

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že Komisia prijatím vykonávacieho aktu rozšíri zákaz konkrétneho výrobku 
na zvyšok jednotného trhu. 
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijíma prostredníctvom 
vykonávajúcich aktov jednotné pravidlá 
týkajúce sa postupov, ktoré umožňujú 
určiť, či tabakový výrobok patrí do rozsahu 
pôsobnosti odseku 1. Tieto vykonávacie
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 21.

Komisia prijíma prostredníctvom 
delegovaných aktov podrobné kritériá 
a postupy, ktoré umožňujú určiť, či 
tabakový výrobok patrí do rozsahu 
pôsobnosti odseku 1. Uvedené delegované
akty sa prijmú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 22.

Or. en

Odôvodnenie

O podrobnostiach o tom, či a ako by sa mala zriadiť nezávislá testovacia skupina odborníkov 
na určenie toho, či má tabakový výrobok charakteristickú príchuť, by bolo vhodnejšie 
rozhodnúť prostredníctvom delegovaných aktov, a nie vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty na základe vedeckých 
poznatkov zakazujú uvádzanie tabakových 
výrobkov obsahujúcich prídavné látky 
v množstvách, ktoré citeľne zvyšujú počas 
konzumácie toxické alebo návykové 
účinky tabakového výrobku, na trh.

7. Členské štáty na základe vedeckých 
poznatkov zakazujú uvádzať na trh
tabakové výrobky obsahujúce prídavné 
látky v množstvách, ktoré zvyšujú počas 
konzumácie toxické alebo návykové 
účinky tabakového výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Nepotrebuje vysvetlenie.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy určí 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, či 
tabakový výrobok patrí do rozsahu 
pôsobnosti odseku 7. Uvedené
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 21 a vychádzajú z najnovších 
vedeckých poznatkov.

8. Komisia na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy určí 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, či 
tabakový výrobok patrí do rozsahu 
pôsobnosti odseku 7, a bude teda zakázaný 
na celom jednotnom trhu.. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 21 a budú vychádzať z najnovších 
vedeckých poznatkov.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že Komisia prijatím vykonávacieho aktu rozšíri zákaz konkrétneho výrobku 
na zvyšok jednotného trhu. 

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak z vedeckých poznatkov 
a zo skúseností získaných z uplatňovania 
odsekov 7 a 8 vyplýva, že určitá prídavná 
látka alebo určité množstvo tejto prídavnej 
látky citeľne zosilňuje počas spotreby 
toxický alebo návykový účinok tabakového 
výrobku, Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22
s cieľom stanoviť maximálne úrovne pre 
tieto prídavné látky.

9. Ak z vedeckých poznatkov 
a zo skúseností získaných z uplatňovania 
odsekov 7 a 8 vyplýva, že určitá prídavná 
látka alebo určité množstvo tejto prídavnej 
látky zosilňuje počas spotreby toxický 
alebo návykový účinok tabakového 
výrobku, je Komisia splnomocnená 
v súlade s článkom 22 prijímať delegované 
akty s cieľom stanoviť maximálne úrovne 
pre tieto prídavné látky.

Or. en
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Odôvodnenie

Nepotrebuje vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
zdravotné výstrahy na hlavnom povrchu 
jednotlivého balenia alebo akéhokoľvek 
vonkajšieho obalu plne viditeľné a počas 
uvádzania tabakových výrobkov na trh 
nesmú byť čiastočne ani úplne zakryté 
alebo prerušené obalom, vreckom, 
puzdrom, škatuľkou alebo inými 
prostriedkami. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
zdravotné výstrahy na hlavnom povrchu 
jednotlivého balenia alebo akéhokoľvek 
vonkajšieho obalu plne viditeľné a prijmú 
potrebné pravidlá, aby na trh nebol 
uvedený žiaden typ obalu, vrecka, puzdra, 
škatuľky alebo iného prostriedku, ktorý 
čiastočne alebo úplne zakrýva alebo 
prerúša zdravotné výstrahy.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné prijať opatrenia, aby sa zabezpečila jasná viditeľnosť zdravotných výstrah 
pre verejnosť.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa skladajú z textovej výstrahy uvedenej 
v prílohe I a zo zodpovedajúcej farebnej 
fotografie uvedenej vo fotografickej 
knižnici; 

a) sa skladajú z textovej výstrahy uvedenej 
v prílohe I a zo zodpovedajúcej farebnej 
fotografie uvedenej vo fotografickej 
knižnici v prílohe Ia; 

Or. en

Odôvodnenie

Oprava vynechaného textu v návrhu.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kombinované zdravotné výstrahy sa 
rozdeľujú na tri skupiny, ktoré sa každý 
rok striedajú. Členské štáty zabezpečia, aby 
sa v prípade každej značky počet zobrazení 
jednotlivých kombinovaných zdravotných 
výstrah v čo najväčšej možnej miere 
zhodoval. 

2. Kombinované zdravotné výstrahy sa 
rozdeľujú na tri skupiny, ktoré sa každý 
rok striedajú. Členské štáty zabezpečia, aby 
sa v prípade každej značky počet zobrazení 
jednotlivých kombinovaných zdravotných 
výstrah dostupných v danom roku na 
použitie v čo najväčšej možnej miere 
zhodoval. 

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že každá zo štrnástich kombinovaných zdravotných výstrah dostupných 
v danom roku na použitie by sa mala čo najrovnejším dielom zobrazovať na balení každej 
značky cigariet alebo tabaku na šúľanie. 

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nepotrebuje vysvetlenie.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Všetky vonkajšie plochy jednotlivých 
balení a každého vonkajšieho obalu 
cigariet a tabaku na šúľanie, ktoré sa 
neriadia ustanoveniami tejto smernice, 
podliehajú nasledovnej štandardizácii:
a) neobsahujú žiadnu obchodnú značku 
ani žiadnu inú značku, okrem názvu 
značky a akéhokoľvek variantného 
pomenovania daného tabakového 
výrobku;
b) názov značky a akékoľvek variantné 
pomenovanie:
i) sa nesmie zobraziť viac než jedenkrát 
na ktorejkoľvek ploche; 
ii) sa zobrazí vodorovne pod 
kombinovanou zdravotnou výstrahou, 
pričom sa použije rovnaký sklon písma, 
v strede zostávajúceho priestoru na 
prednej a zadnej ploche jednotlivého 
balenia a každého vonkajšieho obalu;
iii) sú v súlade so všetkými podrobnejšímu 
pravidlami stanovenými v odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Štandardizované „jednoduché“ balenie nie je nič iné než jednoduché balenie – väčšinu 
plochy balenia pokrýva veľká grafická zdravotná výstraha. V Austrálii je napríklad pozadie 
fádnej tmavej hnedej farby. Štyri členské štáty sa nachádzajú v rôznych fázach zvažovania 
štandardizovaných balíčkov (Spojené kráľovstvo, Belgicko, Fínsko a Francúzsko) Úplne 
štandardizované balenie predstavuje najúčinnejší spôsob odstraňovania prekážok 
obchodovania na jednotnom trhu. Takisto ide o najlepšiu možnosť z hľadiska ochrany 
zdravia:  zvyšuje dosah zdravotných výstrah medzi tými, ktorí ešte nezačali fajčiť, a je 
dokázané, že účinne prispieva k odrádzaniu najmä mladých ľudí od začatia s fajčením.
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Na samotnom tabakovom výrobku sa 
nesmie zobraziť žiadna obchodná značka 
alebo akákoľvek iná značka. 

Or. en

Odôvodnenie

Označenie značky alebo zobrazenie iných motívov (napr. vzory kvetov) na jednotlivých 
cigaretách by nemali byť povolené.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 22 prijímať delegované akty 
s cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar, veľkosť a farbu pozadia
jednotlivých balení, ako aj typ a veľkosť 
písma, ktoré sa majú použiť pri názve 
značky a akomkoľvek variantnom 
pomenovaní.

Or. en

Odôvodnenie

Štandardizované „jednoduché“ balenie nie je nič iné než jednoduché balenie – väčšinu 
plochy balenia pokrýva veľká grafická zdravotná výstraha. V Austrálii je napríklad pozadie 
fádnej tmavej hnedej farby. Štyri členské štáty sa nachádzajú v rôznych fázach zvažovania 
štandardizovaných balíčkov (Spojené kráľovstvo, Belgicko, Fínsko a Francúzsko) Úplne 
štandardizované balenie predstavuje najúčinnejší spôsob odstraňovania prekážok 
obchodovania na jednotnom trhu. Takisto ide o najlepšiu možnosť z hľadiska ochrany 
zdravia:  zvyšuje dosah zdravotných výstrah medzi tými, ktorí ešte nezačali fajčiť, a je 
dokázané, že účinne prispieva k odrádzaniu najmä mladých ľudí od začatia s fajčením. 
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkami stanovenými v Protokole Svetovej zdravotníckej organizácie 
o odstránení nedovoleného obchodovania s tabakovými výrobkami by sa takisto mali určiť 
jedinečné identifikátory pre všetky vonkajšie obaly (t. j. palety, škatule, kartóny atď.). 
Jedinečné identifikátory na vonkajších obaloch a na jednotlivých baleniach vo vnútri by mali 
spolu súvisieť, aby orgány vedeli, čo je vo vnútri palety, škatule či kartónu. Každé prebalenie 
by sa malo zaznamenávať. 

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkami stanovenými v Protokole Svetovej zdravotníckej organizácie 
o odstránení nedovoleného obchodovania s tabakovými výrobkami by sa takisto mali určiť 
jedinečné identifikátory pre všetky vonkajšie obaly (t. j. palety, škatule, kartóny atď.). 
Jedinečné identifikátory na vonkajších obaloch a na jednotlivých baleniach vo vnútri by mali 
spolu súvisieť, aby orgány vedeli, čo je vo vnútri palety, škatule či kartónu. Každé prebalenie 
by sa malo zaznamenávať. 

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkami stanovenými v Protokole Svetovej zdravotníckej organizácie 
o odstránení nedovoleného obchodovania s tabakovými výrobkami by sa takisto mali určiť 
jedinečné identifikátory pre všetky vonkajšie obaly (t. j. palety, škatule, kartóny atď.). 
Jedinečné identifikátory na vonkajších obaloch a na jednotlivých baleniach vo vnútri by mali 
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spolu súvisieť, aby orgány vedeli, čo je vo vnútri palety, škatule či kartónu. Každé prebalenie 
by sa malo zaznamenávať. 

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť bezpečné oddelenie organizácie na uchovávanie údajov od tabakového 
priemyslu a úplnú nezávislosť tejto organizácie by sa mali zaviesť osobitné bezpečnostné 
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opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Neviditeľné bezpečnostné prvky by viac sťažili falšovanie výrobkov. Avšak vzhľadom na to, že 
neviditeľné prvky by vedeli overovať len úradníci, bezpečnostný prvok by mal pozostávať tak 
z viditeľnej, ako aj z neviditeľnej zložky, obdobne ako je zvykom na cigaretách v Spojenom 
kráľovstve, Turecku, Brazílii a Malajzii.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zakážu maloobchodným 
predajcom so sídlom na svojom území
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku.
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skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ.
Maloobchodní predajcovia, ktorí sú 
usadení mimo Únie, sa musia 
zaregistrovať u príslušných orgánov 
v členskom štáte, v ktorom sa nachádza 
skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ. 
Všetci maloobchodní predajcovia, ktorí 
majú v úmysle uskutočňovať cezhraničný 
predaj na diaľku, musia príslušným 
orgánom poskytnúť minimálne tieto 
informácie:
a) meno alebo názov spoločnosti a trvalú 
adresu miesta činnosti, odkiaľ sa 
tabakové výrobky dodávajú; 
b) dátum začatia činnosti, ktorá 
predstavuje ponúkanie tabakových 
výrobkov verejnosti v rámci 
cezhraničného predaja na diaľku 
prostredníctvom služieb informačnej 
spoločnosti; 
c) adresu webovej stránky, resp. webových 
stránok, ktoré sa na takýto účel používajú, 
ako aj všetky relevantné informácie 
potrebné na identifikáciu tejto webovej 
stránky, resp. webových stránok.

Or. en

Odôvodnenie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zakážu maloobchodným 
predajcom so sídlom na ich území 
distribúciu bezplatných alebo zľavnených 
tabakových výrobkov prostredníctvom 
cezhraničných kanálov predaja na diaľku 
alebo akýchkoľvek iných kanálov. 

Or. en

Odôvodnenie

Voľná distribúcia cigariet ako propagačná činnosť v nočných kluboch, na plážach a podobne 
je zacielená na mladých ľudí a je neospravedlniteľná.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. . Príslušné orgány členských štátov 
uverejňujú kompletný zoznam všetkých 
maloobchodných predajcov, ktorí sa 
u nich zaregistrovali v súlade s pravidlami 
a zárukami stanovenými v smernici 
95/46/ES. Maloobchodní predajcovia 
môžu začať uvádzať tabakové výrobky na 
trh prostredníctvom predaja na diaľku od 
momentu, keď je meno maloobchodného 
predajcu zverejnené v príslušnom 
členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 



PE508.085v03-00 34/46 PR\932973SK.doc

SK

by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je to potrebné na zabezpečenie 
súladu a uľahčenia presadzovania, 
členské štáty určenia môžu vyžadovať, 
aby maloobchodný predajca vymenoval 
fyzickú osobu zodpovednú za overovanie, 
či tabakové výrobky pred doručením 
spotrebiteľovi spĺňajú vnútroštátne 
právne predpisy prijaté podľa tejto 
smernice v členskom štáte určenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Maloobchodní predajcovia 
vykonávajúci predaj na diaľku musia byť 
vybavení systémom overovania veku, ktorý 
v čase predaja overí, či kupujúci 
spotrebiteľ spĺňa požiadavku 
minimálneho veku podľa vnútroštátnych 

vypúšťa sa
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právnych predpisov členského štátu 
určenia. Maloobchodný predajca alebo 
vymenovaná fyzická osoba poskytne 
príslušným orgánom podrobný opis 
systému overovania veku a správu o jeho 
fungovaní.

Or. en

Odôvodnenie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Osobné údaje spotrebiteľa sa 
spracúvajú výhradne v súlade so 
smernicou 95/46/ES a nesprístupňujú sa 
výrobcom tabakových výrobkov ani 
spoločnostiam, ktoré sú súčasťou 
rovnakej skupiny spoločností, ani žiadnym 
tretím stranám. Osobné údaje sa môžu 
použiť alebo postúpiť len na účely 
samotnej kúpy. Platí to aj v prípade, ak 
maloobchodný predajca patrí k výrobcovi 
tabakových výrobkov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
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retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oznamovanie nových kategórií 
tabakových výrobkov

Predkladanie žiadostí o predchádzajúce 
schválenie uvedenia nových kategórií 
tabakových výrobkov na trh

Or. en

Odôvodnenie

Regulačné orgány by mali mať v prípade potreby možnosť zabrániť uvedeniu budúcich 
nových kategórií tabakových výrobkov na trh.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. Členské štáty vopred schvaľujú 
uvedenie nových kategórií tabakových 
výrobkov na trh. Na tento účel členské 
štáty zavedú systém schvaľovania a budú 
si účtovať primeraný poplatok. 

Or. en

Odôvodnenie

Regulačné orgány by mali mať v prípade potreby možnosť zabrániť uvedeniu budúcich 
nových kategórií tabakových výrobkov na trh.
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia 
a dovozcovia tabakových výrobkov
oznamovali príslušným orgánom členských 
štátov každú novú kategóriu tabakových 
výrobkov, ktorú chcú v príslušných 
členských štátoch uviesť na trh. 
Oznámenie sa predloží v elektronickej 
forme šesť mesiacov pred 
predpokladaným uvedením na trh 
a dopĺňa ho podrobný opis príslušného 
výrobku, ako aj informácie o zložkách 
a emisiách v súlade s článkom 5. Pri 
oznámení novej kategórie tabakových 
výrobkov výrobcovia a dovozcovia 
príslušným orgánom poskytnú takisto: 

1. Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia 
a dovozcovia tabakových výrobkov 
predkladali žiadosť príslušným orgánom 
členských štátov pre každú novú kategóriu 
tabakových výrobkov, ktorú chcú 
v príslušných členských štátoch uviesť na 
trh. Žiadosť sa predkladá v elektronickej 
forme a obsahuje podrobný opis 
príslušného výrobku, ako aj informácie 
o zložkách a emisiách v súlade s článkom 
5. Pri predkladaní žiadosti o schválenie 
uvedenia novej kategórie tabakových 
výrobkov na trh výrobcovia a dovozcovia 
príslušným orgánom poskytnú takisto: 

Or. en

Odôvodnenie

Regulačné orgány by mali mať v prípade potreby možnosť zabrániť uvedeniu budúcich 
nových kategórií tabakových výrobkov na trh.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia 
a dovozcovia tabakových výrobkov 
informovali svoje príslušné orgány 
o akýchkoľvek nových alebo 
aktualizovaných informáciách uvedených 
v odseku 1 písm. a) až c). Členské štáty sú 
oprávnené vyžadovať od výrobcov 
a dovozcov tabaku, aby vykonávali 
dodatočné skúšky alebo predkladali 
dodatočné informácie. Členské štáty 

2. Po uvedení na trh členské štáty 
vyžadujú, aby výrobcovia a dovozcovia 
tabakových výrobkov informovali svoje 
príslušné orgány o akýchkoľvek nových 
alebo aktualizovaných informáciách 
uvedených v odseku 1 písm. a) až c). 
Členské štáty sú oprávnené vyžadovať od 
výrobcov a dovozcov tabaku, aby 
vykonávali dodatočné skúšky alebo 
predkladali dodatočné informácie. Členské 
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sprístupnia Komisii všetky informácie 
získané podľa tohto článku. Členské štáty 
sú oprávnené zaviesť systém povoľovania 
a účtovať primeraný poplatok.

štáty sprístupnia Komisii všetky informácie 
získané podľa tohto článku. 

Or. en

Odôvodnenie

Regulačné orgány by mali mať v prípade potreby možnosť zabrániť uvedeniu budúcich 
nových kategórií tabakových výrobkov na trh.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty stanovujú pravidlá pre 
sankcie za porušenia vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tejto 
smernice a prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie ich 
presadzovania. Stanovené sankcie sú 
účinné, primerané a odrádzajúce.

3. Členské štáty stanovujú pravidlá pre 
sankcie za porušenia vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tejto 
smernice a prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie ich 
presadzovania. Stanovené sankcie sú 
účinné, primerané a odrádzajúce. Všetky 
finančné sankcie uplatňované pri 
úmyselnom porušení vnútroštátnych 
právnych predpisov maria ekonomickú 
výhodu, ktorú sa daný subjekt snažil 
získať porušením vnútroštátnych 
právnych predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Finančné sankcie by mali byť minimálne vo výške dosiahnutých ziskov. Táto zásada bola 
zahrnutá aj do legislatívnych návrhov v iných oblastiach, ako je recyklácia lodí a revízia 
právnych predpisov v oblasti úradnej kontroly súvisiacej so škandálom s konským mäsom.
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 17.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené. 

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že v prípadoch, keď sa členské štáty rozhodnú zachovať alebo zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne pravidlá, tieto pravidlá by sa mali uplatňovať aj na dovezené výrobky.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Touto smernicou nie je dotknuté právo 
členských štátov zachovať alebo zaviesť 
v súlade so zmluvou vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa aspektov, ktoré táto 
smernica neupravuje. Takéto vnútroštátne 
právne predpisy musia byť odôvodnené 
závažnými dôvodmi verejného záujmu 
a musia byť potrebné a primerané svojmu 
cieľu. Uplatňujú sa rovnako na všetky 
výrobky vrátane dovezených výrobkov 
z iného členského štátu alebo tretej 
krajiny, nesmú predstavovať prostriedok 
svojvoľnej diskriminácie ani skryté 
obmedzovanie obchodu medzi členskými 
štátmi a nesmú ohrozovať úplné 
uplatňovanie tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že v prípadoch, keď sa členské štáty rozhodnú zachovať alebo zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne pravidlá, tieto pravidlá by sa mali uplatňovať aj na dovezené výrobky.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 26 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) tabakové výrobky; vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nepotrebuje vysvetlenie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Je to už takmer dvanásť rokov, čo EÚ prijala súčasnú smernicu EÚ o tabakových výrobkoch. 
Touto smernicou sa zaviedlo niekoľko opatrení na kontrolu tabaku vrátane: 

 zákazu pojmov ako „mild“ (jemné) alebo „light“ (ľahké), ktoré by fajčiarov mohli 
uviesť do omylu, že jeden výrobok je menej škodlivý než iné výrobky;

 maximálnych úrovní obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého;
 požiadaviek na nahlasovanie zložiek;
 minimálnej veľkosti zdravotných výstrah na všetkých tabakových výrobkoch 

s výnimkou bezdymových tabakových výrobkov, na ktorých musí byť uvedená 
všeobecná zdravotná výstraha;

 spoločného súboru obrázkových výstrah, z ktorých si členské štáty môžu vybrať tie, 
ktoré použijú na baleniach.

Tabakové spoločnosti súčasnú smernicu viackrát napadli, ale súdy jej platnosť vždy potvrdili.   

Fajčenie a zdravie: výzva súvisiaca s odrádzaním mladých ľudí od fajčenia

Hoci od prijatia smernice uplynulo už dvanásť rokov, fajčenie zostáva naďalej jednou 
z hlavných príčin smrti v EÚ, ktorej možno predchádzať, a ročne zabíja okolo 700 000 ľudí. 
Opatrenia prijaté počas posledných rokov s cieľom znížiť počet fajčiarov mali určitý dosah: 
počas posledných desiatich rokov sa počet fajčiarov v EÚ znížil z takmer 40 % v 2002 
v krajinách EÚ 15 na 28 % v roku 2012 v krajinách EÚ 27.

Miery prevalencie medzi mladými ľuďmi (vo veku od 15 do 25 rokov) na úrovni 29 % sú 
však vyššie než miery pre celú populáciu. Vieme, že s fajčením začínajú deti, nie dospelý. 
70 % fajčiarov začína s fajčením pred svojimi osemnástymi narodeninami; niektorí ešte 
v skoršom veku. Nedávny prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie o trendoch v oblasti 
fajčenia, ktorý bol vykonaný medzi mladými ľuďmi vo veku 15 rokov, poukázal na ešte 
znepokojujúcejšiu tendenciu: kým v období 2001 – 2005 počet fajčiarov v prevažnej väčšine 
krajín klesal, počas posledného skúmaného obdobia rokov 2005 – 2010 miera prevalencie 
fajčenia stúpla u chlapcov v štrnástich krajinách a u dievčat v deviatich krajinách. Európska 
komisia preto koná správne, keď sa v novom návrhu smernice o tabakových výrobkoch 
zameriava v prevažnej miere na opatrenia na odradenie mladých ľudí od fajčenia, ako sú 
drsnejšie zdravotné výstrahy a zákazy balení a aróm, ktoré by mohli byť obzvlášť príťažlivé 
pre mladých ľudí.

Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku – nové 
medzinárodné prostredie

Jedným z kľúčových momentov medzinárodného vývoja od prijatia poslednej smernice 
o tabakových výrobkoch bolo prijatie Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej 
organizácie o kontrole tabaku (RDKT) Európskou úniou ako celku, ako aj všetkými jej 
členskými štátmi jednotlivo. Tento právne záväzný dohovor, ktorý nadobudol platnosť v roku 
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2005, má 176 signatárov a zaväzuje zmluvné strany k znižovaniu dopytu po tabakových 
výrobkoch a ich ponuky a k ochrane politík kontroly tabaku pred vplyvmi tohto priemyslu. 
Navrhuje niekoľko opatrení vrátane usmernení týkajúcich sa minimálnej veľkosti zdravotných 
výstrah, povinných obrázkových výstrah a obmedzení súvisiacich s balením, ktoré zvyšuje 
atraktívnosť tabakových výrobkov. Jednotlivé členské štáty zareagovali svojimi vlastnými 
návrhmi na vykonávanie RDKT: 14 členských štátov zaviedlo minimálnu veľkosť balíčka 
20 cigariet (T, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), desať členských štátov 
používa obrázkové výstrahy (BE, RO,UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), odkazy nabádajúce 
na skončenie s fajčením sú povinné v štyroch členských štátoch (BE, FR, NL, SI) 
a dobrovoľné v deviatich ďalších štátoch (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Tieto 
vznikajúce rozdiely v regulácii a potreba vykonávať RDKT podnietili Parlament a Radu 
k tomu, aby vyzvali Komisiu, aby vypracovala revíziu súčasnej smernice o tabakových 
výrobkoch v niekoľkých bodoch.

RDKT predstavoval podnet pre ďalšie tretie krajiny na sprísnenie ich nariadení o tabaku. 
Známy je prípad Austrálie, ktorá v novembri 2011 zaviedla úplne štandardizované 
(„jednoduché“) balenie tabakových výrobkov a vyhrala súdny spor s tabakovými 
spoločnosťami v auguste 2012. Nový Zéland nedávno uviedol, že urobí to isté, a vláda 
Spojeného kráľovstva sa v súčasnosti radí o tomto opatrení. Pokiaľ ide o právne predpisy 
v oblasti kontroly tabaku, mnohé ďalšie krajiny sú popredu pred EÚ. Obrázkové výstrahy sú 
povinné v šesťdesiatich troch krajinách. Brazília zakázala všetky typy aróm a iných 
prídavných látok. Rovnako urobila aj Kanada s výnimkou mentolu. Spojené štáty americké 
zakázali všetky charakteristické príchute okrem mentolovej. Miera fajčenia v Brazílii, ktorá je 
necelých 15 %, predstavuje polovicu priemeru EÚ. Miery v Kanade (17 %) a v Spojených 
štátoch (18,9 %) sú tiež oveľa nižšie než v EÚ.

Hlavné zmeny navrhované v návrhu smernice

Zložky: Ústrednou myšlienkou, na ktorej sa zakladá revízia smernice o tabakových 
výrobkoch je, že tabakové výrobky by mali vyzerať a chutiť ako tabak. Návrh preto zakazuje 
pridávanie všetkého, čo patrí pod pojem „charakteristické príchute“, do cigariet, tabaku 
na šúľanie a bezdymových tabakových výrobkov. Príklady príchutí zahŕňajú čokoládovú, 
ovocnú a mentolovú príchuť. Zákaz sa vzťahuje aj na iné prídavné látky, ako sú vitamíny, 
ktoré vytvárajú dojem, že výrobok je prospešný pre zdravie alebo je menej škodlivý. Návrh 
nezakazuje prídavné látky, ktoré sú považované za nevyhnutné na výrobu tabaku, a zo zákazu 
príchutí vyníma cigary, cigarky, fajkový tabak a vodné fajky, pokiaľ ich budú naďalej užívať 
najmä starší fajčiari. Spravodajkyňa podporuje všetky tieto opatrenia, ale vyjadruje 
znepokojenie nad nedávno zaznamenaným trendom užívania vodných fajok mladými ľuďmi 
a žiada Komisiu, aby tento trend dôsledne sledovala.

Označovanie a balenie: Návrhom právneho predpisu sa zavádza požiadavka 
na kombinované obrázkové a textové zdravotné výstrahy pokrývajúce 75 % prednej a zadnej 
plochy všetkých balíčkov cigariet a tabaku na šúľanie. Komisia nenavrhuje úplne 
štandardizované balenie, aké sa používa v Austrálii, ale umožňuje členským štátom stanoviť 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch úplnú štandardizáciu tých častí balíčka, ktoré sa 
neriadia smernicou. Návrh takisto zakazuje niekoľko prvkov, ktoré by ľuďom mohli 
poskytovať mylné informácie o výrobkoch: tenké cigarety, opisné pojmy ako „natural“ 



PE508.085v03-00 44/46 PR\932973SK.doc

SK

(prírodné) a „organic“ (organické) a zavádzajúce farby. Jeden balíček cigariet bude obsahovať 
minimálne 20 cigariet. Týmito opatreniami sa zakážu balíčky cigariet v tvare rúžu či parfumu. 
V prípade vreciek na tabak na šúľanie sa navrhuje minimálna veľkosť 40 g. Spravodajkyňa 
podporuje všetky tieto opatrenia a zároveň navrhuje, aby sa v prípade cigariet a tabaku 
na šúľanie zaviedli ešte prísnejšie pravidlá vo forme štandardizácie, ktorá by odstránila 
z balení neskrývané označenie značky. Nešlo by o tak prísne opatrenie, aké stanovuje 
austrálsky zákon, ktorým sa zaviedlo štandardizované balenie pre všetky tabakové výrobky, 
keďže by sa týkalo len cigariet a tabaku na šúľanie, t. j. najvyužívanejších výrobkov 
na získavanie mladých fajčiarov.

Táto kapitola zahŕňa aj niekoľko zlepšených ustanovení o sledovateľnosti a bezpečnosti 
zameraných na boj proti nezákonnému obchodu s cigaretami. Medzi tieto opatrenia patrí 
jedinečný identifikátor na každom balíčku a systém sledovania a zisťovania každého predaja 
cigariet. Spravodajkyňa podporuje všetky tieto opatrenia a predkladá pozmeňujúce návrhy 
s cieľom posilniť bezpečnosť proti falšovaniu a zabezpečiť, aby popri individuálnych 
baleniach boli vysledovateľné aj viackusové balenia.

Tabak určený na vnútorné použitie
Obmedzenia týkajúce sa predaja tabaku určeného na vnútorné použitie (snus) sú zachované 
v novom právnom predpise. Spravodajkyňa vyjadruje tomuto stanovisku podporu.

Cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku
Internetový predaj tabakových výrobkov je novým fenoménom, a preto sa naň existujúca 
smernica o tabakových výrobkoch nevzťahuje. Zdá sa, že zriadiť legálny predaj cigariet 
cez internet je málo motivujúce, pretože predajca musí platiť dane v krajine predaja. Kupujúci 
nemajú prospech z rozdielov vo výške daní. Komisia tak vo svojom hodnotení vplyvu dospela 
k záveru, že „tabakové výrobky predávané na internete zvyčajne nespĺňajú požiadavky 
smernice o tabakových výrobkoch (napr. zdravotné výstrahy a zložky)“. Okrem toho, 
s predajom cez internet súvisia problémy so systémami overovania veku a nezákonnou 
internetovou reklamou. V RDKT sa vyzýva na zákaz predaja tabaku cez internet a deväť 
členských štátov už tento zákaz zaviedlo. Z tohto dôvodu Komisia navrhuje nový regulačný 
rámec, ale spravodajkyňa sa domnieva, že najlepšou a najprehľadnejšou možnosťou politiky 
by bol zákaz tejto obchodnej činnosti. Spravodajkyňa takisto vyjadruje znepokojenie nad 
spoločnosťami, ktoré rozdávajú bezplatné vzorky cigariet prostredníctvom internetu a iných 
kanálov a navrhuje zakázať takéto činnosti.  

Nové kategórie tabakových výrobkov
Komisia navrhuje systém oznamovania všetkých nových tabakových výrobkov, aby sa 
zabezpečilo, že každý nový výrobok je v úplnom súlade so smernicou, ale dáva členským 
štátom možnosť zaviesť systém predchádzajúceho schvaľovania. Spravodajkyňa sa domnieva, 
že pravidlo predchádzajúceho schválenia by malo platiť pre všetky nové tabakové výrobky 
a v tomto zmysle predložila pozmeňujúce návrhy.

Elektronické cigarety
Súčasná smernica o tabakových výrobkoch sa nevzťahuje na výrobky obsahujúce nikotín, ale 
ich zahrnutie do rozsahu pôsobnosti novej smernice sa v súčasnosti navrhuje. Najväčšou 
novinkou od roku 2001 bolo predstavenie elektronických cigariet alebo tzv. e-cigariet, 
ktorých trh rastie. Na úrovni EÚ sa nezaviedol spoločný prístup regulácie elektronických 
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cigariet. V súčasnosti majú v tejto veci osobitné právne predpisy len dva členské štáty, ale 
v približne polovici členských štátov sa nikotín z hľadiska svojej funkcie považuje za liek, 
takže elektronické cigarety by teoreticky nemalo byť možné predávať, ak nie sú schválené 
ako liečivo, tak ako ostatné výrobky určené na odvykanie od fajčenia. Ostatné členské štáty 
nemajú žiadne osobitné nariadenia, čo znamená, že na elektronické cigarety sa vzťahuje 
smernica o všeobecnej bezpečnosti produktov. Minulý rok bolo zaznamenaných deväť 
upozornení zo systému RAPEX na problémy s elektronickými cigaretami. Pri elektronických 
cigaretách, ktoré nie sú schválené ako liečivá, nemožno tvrdiť, že pomáhajú s odvykaním 
od fajčenia. Spojené štáty americké pracujú v súčasnosti na vlastných zákonoch týkajúcich sa 
regulácie elektronických cigariet v rámci právnych predpisov v oblasti kontroly tabaku. 

Komisia navrhuje dvojaký prístup k regulácii elektronických cigariet a iných výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Výrobky s obsahom nikotínu nad určitú úroveň – vrátane väčšiny 
elektronických cigariet, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu – budú podliehať schváleniu 
ako liečivá. Výrobky s obsahom nikotínu pod stanovenou hranicou bude možné uvádzať 
na trh so zdravotnou výstrahou.

Názory odborníkov z oblasti kontroly tabaku na elektronické cigarety sa rozchádzajú. Panuje 
všeobecná zhoda o tom, že je potrebná lepšia regulácia, ale vynárajú sa otázky, či sú 
elektronické cigarety užitočným náhradným výrobkom pre existujúcich fajčiarov, ktoré 
pomáhajú znižovať ujmu na zdraví, alebo ide len o spôsob, ako umožniť fajčiarom, aby 
zostali fajčiarmi tým, že prinášajú nikotín do nefajčiarskych prostredí, a/alebo predstavujú 
vstupnú bránu na prilákanie nových užívateľov k závislosti od nikotínu a prípadne od tabaku. 
Existujú aj obavy z toho, že elektronické cigarety by mohli opätovne zmeniť vnímanie 
fajčenia. Spravodajkyňa požiadala útvary Parlamentu o vypracovanie štúdie zameriavajúcej sa 
na dôkazy o elektronických cigaretách a predloží návrhy v tejto oblasti, hneď ako bude 
dostupná daná štúdia a po konzultácii s kolegami a expertmi.

Rastlinné výrobky na fajčenie 
Tieto výrobky nepodliehajú súčasnej smernici o tabakových výrobkoch, ale rozličných 
regulačným režimom v jednotlivých krajinách. Rastlinné cigarety sa často vnímajú ako 
neškodné alebo určite menej škodlivé než tabak. Existujú však dôkazy, že ich používanie nie 
je bez rizika, a Komisia preto navrhuje systém označovania týchto výrobkov, ktorému 
spravodajkyňa vyjadruje podporu.
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ANNEX

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU
Lithuanian Health Minister
Czech Agricultural Minister
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
Dutch Permanent Representation to the EU
World Health Organisation
United States Food and Drugs Agency
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1.
UK Cancer Research
British Heart Foundation
UK Centre for Tobacco Control Studies
UK Action on Smoking & Health
Smokefree Yorkshire and the Humber

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5.
Association of the European Self-Medication Industry

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


