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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica o tabakových výrobkoch (2001/37/ES) bola prijatá v roku 2001. Je zameraná 
na reguláciu cigariet a iných tabakových výrobkov a mala prispieť k zníženiu počtu fajčiarov 
v Európskej únii. Hlavnými regulovanými oblasťami sú zdravotné výstrahy, opatrenia 
týkajúce sa zložiek a opisu tabakových výrobkov, maximálneho obsah dechtu, nikotínu 
a oxidu uhoľnatého v cigaretách. Vývoj v oblasti vedy a na trhu za ostatných 10 rokov 
od prijatia tejto smernice si vyžaduje jej aktualizáciu. Aktualizácia tejto smernice má navyše 
zásadný význam vzhľadom na odlišné úrovne jej vykonávania v členských štátoch v záujme 
zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu.

Spravodajkyňa víta návrh Európskej komisie a podporuje jej celkové ciele, t. j. aproximáciu 
zákonov, právnych a administratívnych opatrení členských štátov v oblastiach, ako sú 
označovanie a balenie, zložky atď., s cieľom uľahčiť fungovanie vnútorného trhu 
s tabakovými a súvisiacimi výrobkami, pričom sa ako základ berie vysoká úroveň ochrany 
zdravia.

Spravodajkyňa preto podporuje harmonizáciu obalov na vnútornom trhu, keďže členské štáty 
v súčasnosti nemôžu účinne prispôsobiť svoje právne predpisy novému vývoju. Preto by sa 
mali zabezpečiť väčšie zdravotné výstrahy v porovnaní so súčasnou smernicou.

Hoci spravodajkyňa dôrazne podporuje jeden z cieľov návrhu Komisie, ktorým je 
zabezpečenie ochrany zdravia, navrhuje niektoré zmeny s cieľom zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu. Spravodajkyňa zavádza pojem „zásadné prídavné látky“, a objasňuje 
ustanovenie o možnosti použitia týchto prídavných látok v prípade, že sú nevyhnutné pre 
výrobný proces. Bez tohto vysvetlenia by sa európskym výrobcom mohlo brániť vo výrobe 
tabakových výrobkov ako takých, pretože Komisia predpokladala celkový zákaz prídavných 
látok s charakteristickou príchuťou, aj keď by boli tieto prídavné látky potrebné pre výrobný 
proces. Spravodajkyňa ďalej zastáva názor, že v prípade regulácie zložiek určitých 
tabakových výrobkov by nemali byť prípustné žiadne výnimky. S cieľom zabezpečiť jednotné 
zaobchádzanie so všetkými tabakovými výrobkami a zamedziť fragmentácii trhu by určité 
tabakové výrobky nemali byť zvýhodňované pred inými.

Neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz o tom, že samotný priemer cigarety je rozhodujúcim 
faktorom pri začatí fajčenia už v ranom veku, a to bez ohľadu na konkrétne reklamy cigariet 
určitého priemeru. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby minimálna veľkosť cigariet nebola 
regulovaná. Spravodajkyňa zastáva názor, že spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať 
informované rozhodnutia. Preto by výrobok mal byť bez ohľadu na veľkosť cigarety zabalený 
harmonizovaným spôsobom, s textovými a obrázkovými výstrahami plne informujúcimi 
o negatívnych zdravotných dôsledkoch užívania tabakových výrobkov. Spravodajkyňa 
zastáva názor, že opatrenie zaviesť obmedzenia, pokiaľ ide o priemer cigariet, nie je 
primerané a že cieľ vyhnúť sa zavádzajúcim koncepciám sa lepšie dosiahne správnymi 
informáciami vrátane obrázkových a textových výstrah na obaloch. 

Keďže 70 % fajčiarov začína fajčiť pred dosiahnutím 18 rokov, ťažiskom návrhu je obmedziť 
prístup tabakových výrobkov pre deti a mládež. Spravodajkyňa sa domnieva, že cezhraničný 
predaj tabakových výrobkov na diaľku by nemal byť povolený, pretože nie je možné účinne 
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overiť vek potenciálneho kupca. Preto je tu neustále nebezpečenstvo, že tabakový výrobok by 
si mohla kúpiť maloletá osoba. 

Výrobky obsahujúce nikotín, ako napríklad e-cigarety, obsahujú toxické chemikálie a zložky 
charakteristické pre tabakové výrobky, pri ktorých existuje podozrenie, že sú nebezpečné 
pre spotrebiteľa. Navyše, z analýz v tejto oblasti vyplýva, že náplne do e-cigariet, na ktorých 
sa uvádza, že neobsahujú nikotín, v skutočnosti v mnohých prípadoch obsahujú nízku hladinu 
nikotínu. Z tohto dôvodu by mali všetky výrobky obsahujúce nikotín podliehať kontrole. V 
opačnom prípade by sa výrobky s úrovňou nikotínu koncentrácie tesne pod navrhovanými 
prahovými hodnotami mohli dostať na trh bez akéhokoľvek povolenia. Ako už bolo uvedené, 
nie je dôležitá len koncentrácia nikotínu, ale aj zmes všetkých látok ako taká. Spotrebitelia 
tiež uvádzajú, že e-cigarety používajú hlavne na to, aby prestali fajčiť, čo nasvedčuje tomu, že 
e-cigarety sú vnímané ako liek. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby boli povolené všetky 
výrobky obsahujúce nikotín v súlade so smernicou o zákonníku Spoločenstva o humánnych 
liekoch (2001/83/ES).

Keďže niektoré trhy by mohli byť navrhovanou smernicou viac ovplyvnené ako iné, 
spravodajkyňa zastáva názor, že je potrebné zaviesť dlhšie prechodné obdobie pre tabakové 
výrobky, výrobky obsahujúce nikotín a rastlinné výrobky na fajčenie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity 
a vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by 
sa mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí. Na tento účel má 
aj naďalej zásadný význam vzdelávanie, 
informácie, programy prevencie a 
programy pomoci pre občanov, ktorí chcú 
prestať fajčiť.

Odôvodnenie

Ciele v oblasti prevencie a obmedzenia fajčenia nemožno dosiahnuť bez vzdelávacích a 
informačných kampaní a kampaní na pomoc občanom.  Ustanovenia tejto smernice sú 
doplnkovým nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
vedecký vývoj a medzinárodne uznávané 
normy na posúdenie ich toxicity alebo 
návykovosti.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na vykonávanie regulačnej funkcie 
vyžadujú členské štáty a Komisia súhrnné 

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

informácie o zložkách a emisiách, aby 
mohli posúdiť ich atraktívnosť, 
návykovosť a toxicitu tabakových 
výrobkov a riziká pre zdravie spojené so 
spotrebou takýchto výrobkov. Na tento 
účel by sa mali posilniť súčasné povinnosti 
spojené s nahlasovaním zložiek a emisií, 
ale nemali by predstavovať zbytočnú a 
neprimeranú záťaž, najmä pre malé a 
stredné podniky. Táto povinnosť je 
zlučiteľná so záväzkom Únie zabezpečovať 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité posilniť povinnosti spojené s nahlasovaním. Hoci je nutné, aby sa členským 
štátom a Komisii poskytovali komplexné informácie, nemala by sa vytvárať zbytočná záťaž 
pre podniky, najmä MSP.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Spoločný elektronický formát platný pre všetky členské štáty uľahčí povinnosti spojené 
s nahlasovaním. To by malo byť výhodou pre MSP.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak a mentol, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. Od Európskej 
komisie sa žiada, aby vypracovala vedeckú 
štúdiu o skutočnom vplyve týchto 
výrobkov na začatie spotrebúvania 
tabaku.

Odôvodnenie

Mentol sa používa v tradičných tabakových výrobkoch od dvadsiatych rokov 20. storočia. 
Neexistuje dostatok dôkazov o tom, že mentol má zlý vplyv na fajčiarske návyky mladých ľudí.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

mala vzťahovať na mentolové cigarety, 
keďže sa považujú za tradičné ochutené 
tabakové výrobky a nemali by byť 
klasifikované s ostatnými ochutenými 
tabakovými výrobkami. Členské štáty 
a Komisia by mali využiť nezávislé panely, 
aby im pomohli pri takomto rozhodovaní. 
Pri vykonávaní tejto smernice by sa 
nemalo rozlišovať medzi rôznymi druhmi 
tabaku.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z hľadiska vnútorného trhu by sa niektoré tabakové výrobky nemali uprednostňovať pred 
ostatnými.

Pozmeňujúci návrh 10

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 

(22) Ustanovenia o označovaní je potrebné 
upraviť tak, aby spotrebiteľov nezavádzali. 
Uvedenie obsahu dechtu, nikotínu a oxidu 
uhoľnatého na balíčkoch cigariet môžu 
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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.

spotrebitelia nesprávne interpretovať, 
keďže ich často vedie 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.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad 
v prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov umiestnených 
na baleniach, 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. Malo by sa to vyriešiť 
tým, že sa stanoví, aký text možno na obal 
umiestniť.
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Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 12 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 12

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 
vonkajšieho obalu 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. Jednotné 
vykonávanie colných právnych predpisov 
posilní colné orgány v ich boji proti 
nezákonnému obchodovaniu, najmä 
prostredníctvom budovania technických 
kapacít.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
a transparentnosť by výrobcovia 
tabakových výrobkov mali uzatvoriť 
zmluvy o uchovávaní údajov s nezávislými 
tretími stranami pod záštitou externého 
audítora. Údaje týkajúce sa systému 
sledovania a zisťovania by sa mali viesť 
oddelene od ostatných údajov týkajúcich sa 
spoločností. Mali by byť pod kontrolou 
príslušných orgánov členských štátov 
a Komisie a mali by im byť kedykoľvek 
k dispozícii.

(28) S cieľom zabezpečiť účinnosť, 
nezávislosť a transparentnosť by 
výrobcovia tabakových výrobkov mali 
uzatvoriť zmluvy o uchovávaní údajov 
s nezávislými tretími stranami pod záštitou 
externého audítora. Údaje týkajúce sa 
systému sledovania a zisťovania by sa mali 
viesť oddelene od ostatných údajov 
týkajúcich sa spoločností. Mali by byť pod 
kontrolou príslušných orgánov členských 
štátov a Komisie a mali by im byť 
kedykoľvek k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 14

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 

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku, 
ako aj postupy bezplatnej distribúcie a 
výmenného obchodu s tabakovými 
výrobkami na reklamné účely na 
verejných miestach, uľahčujú prístup 
mladých ľudí k tabakovým výrobkom a 
existuje riziko, že narušia súlad s 
požiadavkami stanovenými v právnych 
predpisoch v oblasti kontroly tabaku 
a najmä v tejto smernici. Mali by sa preto 
zakázať.
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13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 15

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 dátume transpozície 
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 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 dátume transpozície 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto smernice. 
Deti a mladí ľudia musia byť vzdelávaní, 
pretože to je najjednoduchší a 
najefektívnejší spôsob, ako zabrániť 
mladým ľuďom, aby začali fajčiť.  
Pozornosť by sa mala venovať aj 
vytvoreniu fondu financovaného 
výrobcami tabakových výrobkov, ktorý by 
sa použil na financovanie kampaní proti 
fajčeniu. Členské štáty by mali 
harmonizovať zákonný vek pre nákup 
tabakových výrobkov na 18 rokov.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice 
2001/83/ES, podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum 
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

(34) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Uplatnenie rovnakého právneho 
rámca objasňuje právnu situáciu, 
odstraňuje rozdiely medzi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými výrobkami 
obsahujúcimi nikotín, ktoré možno použiť 
na odvykanie od fajčenia, a vytvára stimuly 
pre výskum a inovácie v oblasti odvykania 
od fajčenia. Nemalo by sa tým dotknúť 
uplatňovanie smernice 2001/83/ES na 
ostatné výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ak sú podmienky stanovené 
v smernici 2001/83/ES splnené.

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V prípade výrobkov obsahujúcich 
nikotín pod prahovou hodnotou 
stanovenou v tejto smernici by sa mali 

vypúšťa sa
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zaviesť ustanovenia o označovaní, ktoré 
by upriamili pozornosť spotrebiteľov na
potenciálne zdravotné riziká.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k relevantnému článku 18 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 18
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, a určovanie výrobkov so 
zvýšenými úrovňami toxicity 
a návykovosti. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k relevantnému článku navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 19
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 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
by sa mala delegovať Komisii, najmä 
pokiaľ ide o prijatie a úpravu 
maximálnych obsahov pre emisie a ich

(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 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o prijatie a úpravu metód 
merania obsahov, stanovenie jednotných 
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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.

pravidiel na určenie, či má tabakový 
výrobok charakteristickú 
príchuťstanovenie 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 výnimky udelenej
tabakovým výrobkom s výnimkou 
cigariet, tabaku do vodnej fajky, úpravu 
látok a limitných hodnôt pre bezdymový 
tabak a stanovenie pravidiel týkajúcich sa 
rôznych aspektov nových tabakových 
výrobkov, ktoré sú podstatne menej 
škodlivé ako tradičné tabakové výrobky. 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.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k relevantnému článku 3 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Komisia by mala monitorovať vývoj 
a predložiť správu 5 rokov po dátume 
transpozície tejto smernice, aby sa 
posúdilo, či sú potrebné zmeny a doplnenia 
tejto smernice.

(39) Komisia by mala monitorovať vývoj 
a predložiť správu 3 roky po dátume 
transpozície tejto smernice, aby sa 
posúdilo, či sú potrebné zmeny a doplnenia 
tejto smernice, a to najmä pokiaľ ide o 
balenie.
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Pozmeňujúci návrh 21

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 
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.

(41) Členské štáty by mali mať možnosť 
prijať prísnejšie pravidlá týkajúce sa 
tabakových výrobkov, ktoré považujú za 
potrebné na ochranu verejného zdravia, 
pokiaľ tieto pravidlá nepatria do rozsahu 
pôsobnosti ustanovení tejto smernice. 
Pokiaľ tabak alebo súvisiace výrobky 
spĺňajú požiadavky tejto smernice, členské 
štáty nesmú zakázať ani obmedziť dovoz, 
predaj alebo spotrebu týchto výrobkov.

Odôvodnenie

Vnútorný trh nebude mať žiadny prospech z toho, ak členské štáty budú môcť prijímať ďalšie 
opatrenia týkajúce sa aspektov, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice. Dôsledkom bude 
mozaika vnútroštátnych právnych predpisov, čo nie je v najlepšom záujme vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 45
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 
slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 
hospodárskych subjektov (článok 16) a
vlastnícke právo (článok 17). Záväzky 
uložené výrobcom, dovozcom 
a distribútorom tabakových výrobkov sú 
potrebné na zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu a súčasného zabezpečenia 
vysokej úrovne ochrany zdravia a 
spotrebiteľa, ako sa stanovuje v článku 35 
a 38 Charty základných práv Európskej 
únie. Pri uplatňovaní tejto smernice by sa 
malo dodržiavať právo EÚ a príslušné 
medzinárodné záväzky.

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 
slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 
hospodárskych subjektov (článok 16), 
vlastnícke právo (článok 17) a právo na 
čistý vzduch, ako vyplýva z 
Medzinárodného paktu o hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych právach (článok 
7 písm. b) a článok 12). Záväzky uložené 
výrobcom, dovozcom a distribútorom 
tabakových výrobkov sú potrebné na 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu a 
súčasného zabezpečenia vysokej úrovne 
ochrany zdravia a spotrebiteľa, ako sa 
stanovuje v článku 35 a 38 Charty 
základných práv Európskej únie. Pri 
uplatňovaní tejto smernice by sa malo 
dodržiavať právo EÚ a príslušné 
medzinárodné záväzky.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) cezhraničného predaja tabakových 
výrobkov na diaľku;

(d) zákazu cezhraničného predaja 
tabakových výrobkov na diaľku;

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 16 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „systém overovania veku“ je 
počítačový systém, ktorý jednoznačne 
potvrdzuje vek spotrebiteľa v elektronickej 
forme v súlade s vnútroštátnymi 
požiadavkami;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 16 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „charakteristická príchuť“ je 
rozlíšiteľná vôňa alebo chuť s výnimkou 
tabakovej, ktorú výrobku dodáva prídavná 
látka alebo kombinácia prídavných látok 
okrem iného vrátane ovocia, korenia, bylín, 
alkoholu, cukroviniek, mentolu alebo 
vanilky a ktorú možno rozpoznať pred 
začiatkom zamýšľaného použitia 
tabakového výrobku alebo počas neho;

(4) „charakteristická príchuť“ je 
rozlíšiteľná vôňa alebo chuť s výnimkou 
tabakovej, ktorú výrobku dodáva prídavná 
látka alebo kombinácia prídavných látok 
okrem iného vrátane ovocia, korenia, bylín, 
alkoholu, cukroviniek, mentolu alebo 
vanilky a ktorú možno rozpoznať pred 
začiatkom zamýšľaného použitia 
tabakového výrobku alebo počas neho.
Tradičné príchute tabakových výrobkov, 
ako je mentol, sa nepovažujú za 
charakteristické príchute.

Odôvodnenie

Mentol sa používa v tradičných tabakových výrobkoch od dvadsiatych rokov 20. storočia. 
Neexistuje dostatok dôkazov o tom, že mentol má zlý vplyv na fajčiarske návyky mladých ľudí.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „cigarka“ je malý typ cigary 
s priemerom do 8 mm;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cigarka je model cigary, rovnako ako mnoho iných modelov. Žiadne osobitné vymedzenie nie 
je nutné.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) „maximálna úroveň“ alebo 
„maximálny obsah“ je maximálne 
množstvo alebo emisia (vrátane nulových)
určitej látky v tabakovom výrobku merané 
v gramoch;

(19) „maximálna úroveň“ alebo 
„maximálny obsah“ je maximálne 
množstvo alebo emisia určitej látky 
v tabakovom výrobku merané v gramoch;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) „nová kategória tabakových 
výrobkov“ sú tabakové výrobky 
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie, 
fajkového tabaku, tabaku do vodnej fajky, 
cigár, cigariek, žuvacieho tabaku, 
šnupavého tabaku alebo tabaku určeného 
na vnútorné použitie, uvedené na trh po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) „uvádzanie na trh“ je sprístupnenie 
výrobkov spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, odplatne alebo 
bezodplatne, a to aj predajom na diaľku; 
v prípade cezhraničného predaja na 
diaľku sa výrobok považuje za uvedený na 
trh v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza spotrebiteľ;

(25) „uvádzanie na trh“ je akékoľvek 
dodanie výrobkov na distribúciu, spotrebu 
alebo použitie v Únii, odplatne alebo 
bezodplatne, a to aj predajom na diaľku;

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 16 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) „fajkový tabak“ je tabak, ktorý sa 
spotrebúva počas procesu horenia a ktorý 
je výhradne určený na použitie vo fajke;

(26) „fajkový tabak“ je rezaný alebo inak 
rozdrobený voľný alebo lisovaný tabak, 
ktorý možno použiť bez ďalšieho 
priemyselného spracovania a ktorý je 
podrobnejšie vymedzený v smernici Rady 
2011/64/EÚ z 21. júna 2011;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) „tabak na šúľanie“ je tabak, ktorý 
spotrebitelia alebo maloobchodné 
predajne môžu použiť na výrobu cigariet;

(28) „tabak na šúľanie“ je rezaný alebo 
inak rozdrobený voľný alebo lisovaný 
tabak, ktorý možno použiť bez ďalšieho 
priemyselného spracovania a ktorý je 
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podrobnejšie vymedzený v smernici Rady 
2011/64/EÚ z 21. júna 2011;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) „podstatná zmena okolností“ je 
zvýšenie objemu predaja určitej kategórie 
výrobkov, akými sú fajkový tabak, cigary, 
cigarky, najmenej o 10 % v minimálne 10 
členských štátoch, na základe údajov 
o predaji predložených v súlade s článkom 
5 ods. 4; alebo zvýšenie miery prevalencie 
v skupine spotrebiteľov do 25 rokov veku 
najmenej o 5 percentuálnych bodov 
v minimálne 10 členských štátoch 
v prípade príslušnej kategórie výrobkov, 
pričom sa vychádza zo správy 
Eurobarometra z ____ [dátum sa stanoví 
v čase prijatia smernice] alebo z 
ekvivalentných štúdií o prevalencii;

(30) „podstatná zmena okolností“ je 
zvýšenie objemu predaja určitej kategórie 
výrobkov, akými sú fajkový tabak, cigary, 
cigarky, najmenej o 20 % v minimálne 10 
členských štátoch, na základe údajov 
o predaji predložených v súlade s článkom 
5 ods. 4; alebo zvýšenie miery prevalencie 
v skupine spotrebiteľov do 25 rokov veku 
najmenej o 5 percentuálnych bodov 
v minimálne 10 členských štátoch 
v prípade príslušnej kategórie výrobkov, 
pričom sa vychádza zo správy 
Eurobarometra z ____ [dátum sa stanoví 
v čase prijatia smernice] alebo z 
ekvivalentných štúdií o prevalencii;

Odôvodnenie

Ročná spotreba cigár a fajkového tabaku je vo väčšine členských štátov veľmi nízka. V týchto 
členských štátoch môže veľmi ľahko dôjsť ku 10 % kolísaniu objemu predaja.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 35a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) tradičná tabaková príchuť“ je 
tabaková príchuť, ktorá sa v danom 
členskom štáte alebo jeho časti nepretržite 
používa najmenej ods roku 1980 a je takto 
vymedzená vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch členského štátu;
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Odôvodnenie

S cieľom objasniť článok 6 navrhovanej smernice je potrebné zaviesť vymedzenie „tradičnej 
tabakovej príchute“.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 36a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) „výrobok s nízkym rizikom“ je 
akýkoľvek výrobok s obsahom tabaku 
umiestnený na trh, ktorý výrazne znižuje 
riziko ochorení súvisiacich so spotrebou 
bežných tabakových výrobkov. Výrobok, 
ktorý sa používa na liečbu závislosti od 
tabaku, vrátane odvykania, nie je 
výrobkom so zníženým rizikom, ak bol 
schválený ako liek. 

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Maximálny obsah dechtu, nikotínu, oxidu 
uhoľnatého a iných látok

Maximálny obsah dechtu, nikotínu, oxidu 
uhoľnatého a iných látok

1. Cigarety uvedené na trh alebo vyrobené 
v členských štátoch nesmú obsahovať viac 
ako:

1. Cigarety uvedené na trh alebo vyrobené 
v členských štátoch nesmú obsahovať viac 
ako:

(a) 10 mg dechtu na cigaretu; (a) 10 mg dechtu na cigaretu;

(b) 1 mg nikotínu na cigaretu; (b) 1 mg nikotínu na cigaretu;
(c) 10 mg oxidu uhoľnatého na cigaretu. (c) 10 mg oxidu uhoľnatého na cigaretu.

2. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť maximálny obsah 
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stanovený v odseku 1, pričom sa zohľadní 
vedecký vývoj a medzinárodne uznávané 
normy.
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, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 Článok 4
Metódy merania Metódy merania

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.

2. Metódy merania uvedené v odseku 1 
vykonávajú alebo overujú skúšobné 
laboratóriá, ktoré schválili a monitorujú 
príslušné orgány členských štátov.

2. Metódy merania uvedené v odseku 1 
vykonávajú alebo overujú skúšobné 
laboratóriá, ktoré schválili a monitorujú 
príslušné orgány členských štátov.
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Členské štáty zašlú Komisii zoznam 
schválených laboratórií, pričom spresnia 
kritériá používané pri schvaľovaní a 
uplatňované metódy monitorovania, a po 
každej zmene ho aktualizujú. Komisia 
zoznam schválených laboratórií uvedených 
členskými štátmi zverejní.

Členské štáty zašlú Komisii zoznam 
schválených laboratórií, pričom spresnia 
kritériá používané pri schvaľovaní a 
uplatňované metódy monitorovania, a po 
každej zmene ho aktualizujú. Komisia 
zoznam schválených laboratórií uvedených 
členskými štátmi zverejní.

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť metódy merania obsahu
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého, 
pričom sa zohľadní vedecký a technický 
vývoj a medzinárodne uznávané normy.

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť metódy merania obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého, 
pričom sa zohľadní vedecký a technický 
vývoj a uplatnia sa medzinárodne 
uznávané normy určené na konkrétny účel 
a uznané Medzinárodnou organizáciou 
pre normalizáciu.

4. Členské štáty oznamujú Komisii metódy 
merania, ktoré používajú v prípade 
ostatných emisií cigariet a v prípade emisií 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet. 
S cieľom prijímať a upravovať metódy
merania Komisia na základe týchto metód
a pri zohľadnení vedeckého a technického 
vývoja ako aj medzinárodne uznávaných 
noriem má právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 22.

4. Členské štáty oznamujú Komisii metódy 
merania, ktoré používajú v prípade 
ostatných emisií cigariet a v prípade emisií 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet. 
Takéto merania musia byť založené na 
vedeckých dôkazoch. Komisia na základe 
týchto meraní a pri zohľadnení vedeckého 
a technického vývoja ako aj pri uplatnení 
medzinárodne uznávaných noriem 
určených na konkrétny účel a uznaných 
Medzinárodnou organizáciou pre 
normalizáciu má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22.

4a. Presnosť údajov o obsahu ostatných 
emisií iných horľavých tabakových 
výrobkov musí byť overená v súlade s 
normou ISO 8243.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia a 
dovozcovia tabakových výrobkov 
predložili príslušným orgánom zoznam 

Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia a 
dovozcovia tabakových výrobkov, 
výrobkov obsahujúcich nikotín a 
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všetkých zložiek a ich množstiev 
používaných pri výrobe tabakových 
výrobkov podľa značky a typu, ako aj ich 
emisie a obsahy. Ak sa zloženie výrobku 
zmení takým spôsobom, že to má vplyv na 
informácie poskytnuté v zmysle tohto 
článku, výrobcovia alebo dovozcovia 
o tom takisto informujú príslušné orgány 
dotknutých členských štátov. Informácie 
požadované v zmysle tohto článku sa 
predkladajú pred uvedením nového alebo 
upraveného tabakového výrobku na trh.

rastlinných výrobkov na fajčenie
predložili príslušným orgánom zoznam 
všetkých zložiek a ich množstiev 
používaných pri výrobe tabakových 
výrobkov podľa značky a typu, ako aj ich 
emisie a obsahy, ak sú k dispozícii. Ak sa 
zloženie výrobku zmení takým spôsobom, 
že to má vplyv na informácie poskytnuté v 
zmysle tohto článku, výrobcovia alebo 
dovozcovia o tom takisto informujú 
príslušné orgány dotknutých členských 
štátov. Informácie požadované v zmysle 
tohto článku sa predkladajú pred uvedením 
nového alebo upraveného tabakového 
výrobku na trh.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Tabakové výrobky s výnimkou cigariet 
a tabak na šúľanie sú vylúčené z údajov o 
emisiách a hodnotách, pokým nebudú 
stanovené metódy merania na úrovni 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

V súlade s odôvodnením 31 smernice 2001/37/ES je potrebné stanoviť na úrovni Spoločenstva 
normy a metódy merania v prípade tabakových výrobkov s výnimkou cigariet a tabaku na 
šúľanie. Komisia bola vyzvaná, aby predložila príslušné návrhy. K stanoveniu týchto metód 
doposiaľ nedošlo.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 Článok 6
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Regulácia zložiek Regulácia zložiek
1. Členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 
príchuťou na trh.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 
príchuťou na trh.

Výnimka je možní pre určité tradičné 
tabakové príchute, ktoré nie je možné 
klasifikovať s ostatnými tabakovými 
príchuťami. Mentol sa považuje za 
tradičnú tabakovú príchuť.

Členské štáty nezakazujú používanie 
prídavných látok, ktoré sú nevyhnutné na 
výrobu tabakových výrobkov, pokiaľ 
prídavné látky nedodávajú výrobku 
charakteristickú príchuť.

Členské štáty neobmedzujú ani nezakazujú 
používanie prídavných látok, ktoré sú 
nevyhnutné na výrobu tabakových 
výrobkov, aj keď prídavné látky 
dodávajú výrobku charakteristickú príchuť.

Členské štáty oznamujú Komisii opatrenia, 
ktoré prijali podľa tohto odseku.

Členské štáty oznamujú Komisii opatrenia, 
ktoré prijali podľa tohto odseku.

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. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 21.

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.

2a. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 22 prijímať delegované akty 
s cieľom určiť jednotné pravidlá týkajúce 
sa postupov, ktoré umožňujú určiť, či 
tabakový výrobok patrí do rozsahu 
pôsobnosti odseku 1.

3. Ak zo skúseností získaných 
z uplatňovania odsekov 1 a 2 vyplýva, že 
určitá prídavná látka alebo kombinácia 
prídavných látok obvykle dodáva 
charakteristickú príchuť v prípade, že jej 
prítomnosť alebo koncentrácia presiahne 
určitú úroveň, Komisia má právomoc 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 22 s cieľom stanoviť maximálne 
úrovne pre tie prídavné látky alebo 
kombinácie prídavných látok, ktoré 
spôsobujú charakteristickú príchuť.

3. Ak zo skúseností získaných 
z uplatňovania odsekov 1 a 2 vyplýva, že 
určitá prídavná látka alebo kombinácia 
prídavných látok obvykle dodáva 
charakteristickú príchuť v prípade, že jej 
prítomnosť alebo koncentrácia presiahne 
určitú úroveň, Komisia má právomoc 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 22 s cieľom stanoviť maximálne 
úrovne pre tie prídavné látky alebo 
kombinácie prídavných látok, ktoré 
spôsobujú charakteristickú príchuť.
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4. Členské štáty zakazujú používanie 
týchto prídavných látok v tabakových 
výrobkoch:

4. Členské štáty zakazujú používanie 
týchto prídavných látok v tabakových 
výrobkoch:

(a) vitamíny alebo iné prídavné látky, ktoré 
vytvárajú dojem, že tabakový výrobok je 
prospešný pre zdravie alebo predstavuje 
znížené zdravotné riziko alebo

(a) vitamíny alebo iné prídavné látky, ktoré 
vytvárajú dojem, že tabakový výrobok je 
prospešný pre zdravie alebo predstavuje 
znížené zdravotné riziko alebo

(b) kofeín alebo taurín a iné prídavné látky 
a stimulujúce zložky, ktoré sú spájané 
s energiou a vitalitou alebo

(b) kofeín alebo taurín a iné prídavné látky 
a stimulujúce zložky, o ktorých bolo 
vedecky dokázané, že zvyšujú úroveň 
energie a vitality, alebo

(c) prídavné látky, ktoré dodávajú emisiám 
farbiace vlastnosti.

(c) prídavné látky, ktoré dodávajú emisiám 
farbiace vlastnosti.

5. Členské štáty zakazujú používanie aróm 
v zložkách tabakových výrobkov ako sú 
filtre, papier, balenia, kapsuly alebo 
akékoľvek technické prvky umožňujúce 
zmenu chuti alebo intenzity dymu. Filtre 
a kapsuly nesmú obsahovať tabak.

5. Členské štáty zakazujú používanie aróm 
v zložkách tabakových výrobkov ako sú 
filtre, papier, balenia, kapsuly alebo 
akékoľvek technické prvky umožňujúce 
zmenu chuti alebo intenzity dymu. Filtre 
a kapsuly nesmú obsahovať tabak.

Nie sú ovplyvnené technické opatrnia, 
ktorých cieľom je zníženie niektorých 
škodlivých zložiek dymu alebo zvýšenie 
biologickej odbúrateľnosti tabakových 
výrobkov.

6. Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
tabakové výrobky náležite použili 
ustanovenia alebo podmienky stanovené 
nariadením (ES) č. 1907/2006.

6. Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
tabakové výrobky náležite použili 
ustanovenia alebo podmienky stanovené 
nariadením (ES) č. 1907/2006.

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 uvádzanie tabakových 
výrobkov obsahujúcich prídavné látky 
v množstvách, ktoré citeľne zvyšujú počas 
konzumácie toxické alebo návykové 
účinky tabakového výrobku, na trh.

Členské štáty oznamujú Komisii opatrenia, 
ktoré prijali podľa tohto odseku.

Členské štáty oznamujú Komisii opatrenia, 
ktoré prijali podľa tohto odseku.

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 

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 
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poznatkov. poznatkov.
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 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.

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahuje zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5. Komisia má právomoc 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 22 s cieľom zrušiť uvedenú 
výnimku, ak dôjde podľa správy Komisie 
k podstatnej zmene okolností.

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a tabak do vodnej fajky sa 
nevzťahujú zákazy stanovené v odsekoch 1 
a 5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom zrušiť uvedenú výnimku, ak dôjde 
podľa správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 Článok 7
Všeobecné ustanovenia Všeobecné ustanovenia 

1. Na každom jednotlivom balení 
tabakových výrobkov a každom vonkajšom 
obale sa uvádzajú zdravotné výstrahy 
v oficiálnom jazyku alebo jazykoch 
členského štátu, v ktorom sa výrobok 
uvádza na trh.

1. Na každom jednotlivom balení 
tabakových výrobkov a každom vonkajšom 
obale sa uvádzajú zdravotné výstrahy 
v oficiálnom jazyku alebo jazykoch 
členského štátu, v ktorom sa výrobok 
uvádza na trh bez toho, aby bol dotknutý 
článok 151 Aktu o pristúpení Rakúska, 
Fínska a Švédska.

2. Zdravotné výstrahy pokrývajú celý 
povrch pre ne vyhradený a nesmú sa 
komentovať, parafrázovať ani sa na ne 
nemožno žiadnym spôsobom odvolávať.

2. Zdravotné výstrahy pokrývajú celý 
povrch pre ne vyhradený a nesmú sa 
komentovať, parafrázovať ani sa na ne 
nemožno žiadnym spôsobom odvolávať.

3. S cieľom zabezpečiť grafickú integritu 
a viditeľnosť zdravotných výstrah sú
zdravotné výstrahy vytlačené tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 

3. Zdravotné výstrahy vytlačené tak, aby 
boli neodstrániteľné a viditeľné, 
nezmazateľné a nesmú byť žiadnym 
spôsobom zakryté alebo prerušené, a to ani 
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byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými známkami, 
cenovými etiketami, značkami určenými na 
sledovanie a zisťovanie, bezpečnostnými 
prvkami alebo akýmkoľvek typom obalu, 
vrecka, puzdra, škatuľky alebo iného 
prostriedku alebo otvorením jednotlivého 
balenia.

daňovými známkami, ktoré sú umiestnené 
na otvore obalu tabakového výrobku,
cenovými etiketami, značkami určenými na 
sledovanie a zisťovanie, bezpečnostnými 
prvkami alebo akýmkoľvek typom obalu, 
vrecka, puzdra, škatuľky alebo iného 
prostriedku alebo otvorením jednotlivého 
balenia.

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 počas 
uvádzania tabakových výrobkov na trh 
nesmú byť čiastočne ani úplne zakryté 
alebo prerušené obalom, vreckom, 
puzdrom, škatuľkou alebo inými 
prostriedkami.

5. Zdravotné výstrahy nezakrývajú ani 
neprerušujú kolky, cenové etikety, značky 
určené na sledovanie a zisťovanie alebo 
bezpečnostné prvky na jednotlivých 
baleniach.

5. Zdravotné výstrahy nezakrývajú ani 
neprerušujú daňové známky, ktoré sú 
umiestnené na otvore obalu tabakového 
výrobku, cenové etikety, značky určené na 
sledovanie a zisťovanie alebo bezpečnostné 
prvky na jednotlivých baleniach.

6. Členské štáty nezväčšujú veľkosť 
zdravotných výstrah, a to ani zavedením 
povinnosti dať zdravotné výstrahy do 
rámčeka. Skutočná veľkosť zdravotných 
výstrah sa vypočítava vo vzťahu 
k povrchu, na ktorý sú umiestnené pred 
otvorením jednotlivého balenia.

6. Skutočná veľkosť zdravotných výstrah 
sa vypočítava vo vzťahu k povrchu, na 
ktorý sú umiestnené pred otvorením 
jednotlivého balenia.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) s cieľom vymedziť umiestnenie, 
formát, rozloženie a dizajn zdravotných 
výstrah vymedzených v tomto článku 
vrátane typu písma a farby pozadia.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 Článok 9

Kombinované textové výstrahy pre tabak 
na fajčenie

Kombinované textové výstrahy pre tabak 
na fajčenie

1. Na každom jednotlivom balení a 
vonkajšom balení tabaku na fajčenie sa 
uvádzajú kombinované zdravotné výstrahy. 
Kombinované zdravotné výstrahy:

1. Na každom jednotlivom balení a 
vonkajšom balení tabaku na fajčenie sa 
uvádzajú kombinované zdravotné výstrahy. 
Kombinované zdravotné výstrahy:

(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;

(b) obsahujú informácie o odvykaní od 
fajčenia ako sú telefónne čísla, e-mailové 
adresy a (alebo) webové stránky určené na 
informovanie spotrebiteľov o programoch 
dostupných na podporu tých, čo chcú 
prestať fajčiť;

(b) obsahujú informácie o odvykaní od 
fajčenia ako sú telefónne čísla, e-mailové 
adresy a (alebo) webové stránky určené na 
informovanie spotrebiteľov o programoch 
dostupných na podporu tých, čo chcú 
prestať fajčiť;

(c) pokrývajú 75 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

(c) pokrývajú 70 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

(d) zobrazujú rovnakú textovú výstrahu 
a príslušnú farebnú fotografiu na oboch 
stranách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;

(d) zobrazujú rovnakú textovú výstrahu 
a príslušnú farebnú fotografiu na oboch 
stranách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;

(e) sú umiestnené v hornom okraji 
jednotlivého balenia a akéhokoľvek 
vonkajšieho obalu a v rovnakom smere ako 
akékoľvek ďalšie informácie uvedené na 
obale;

(e) sú umiestnené na dolnom okraji 
jednotlivého balenia a akéhokoľvek 
vonkajšieho obalu a v rovnakom smere ako 
akékoľvek ďalšie informácie uvedené na 
obale;

(f) sa reprodukujú v súlade s formátom, 
rozložením, dizajnom a rozmermi 
stanovenými Komisiou v súlade s odsekom 
3;
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(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

(i) výška: minimálne 64 mm; (i) výška: minimálne 60 mm;
(ii) šírka: minimálne 55 mm. (ii) šírka: minimálne 51 mm.

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 v čo najväčšej možnej miere 
zhodoval.

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

(a) upraviť textové výstrahy uvedené 
v prílohe I k tejto smernici, pričom sa 
zohľadní vedecký a technický vývoj;

(a) upraviť textové výstrahy uvedené 
v prílohe I k tejto smernici, pričom sa 
zohľadní vedecký a technický vývoj;

(b) stanoviť a upraviť fotografickú 
knižnicu uvedenú v písm. a) odseku 1 tohto 
článku, pričom sa zohľadní vedecký vývoj 
a vývoj trhu;

(b) stanoviť do …* a v prípade potreby
neskôr upraviť fotografickú knižnicu 
uvedenú v písm. a) odseku 1 tohto článku, 
pričom sa zohľadní vedecký vývoj a vývoj 
trhu;

(c) vymedziť umiestnenie, formát, 
rozloženie, dizajn, striedanie a rozmery
zdravotných výstrah;

(c) vymedziť rozloženie, dizajn a striedanie 
zdravotných výstrah pri zohľadnení 
jazykových špecifík každého členského 
štátu;

(d) odchylne od článku 7 ods. 3 stanoviť 
podmienky, za ktorých zdravotné výstrahy 
môžu byť pri otvorení jednotlivého balenia 
porušené, a to spôsobom, ktorý 
zabezpečuje grafickú integritu 
a viditeľnosť textu, fotografií a informácií 
o odvykaní od fajčenia.

(d) odchylne od článku 7 ods. 3 stanoviť 
podmienky, za ktorých zdravotné výstrahy 
môžu byť pri otvorení jednotlivého balenia 
porušené, a to spôsobom, ktorý 
zabezpečuje grafickú integritu 
a viditeľnosť textu, fotografií a informácií 
o odvykaní od fajčenia.
_____________

* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: Šesť 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 Článok 10

Označovanie tabaku na fajčenie 
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie

Označovanie tabaku na fajčenie 
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie

1. Na tabak na fajčenie s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie sa 
nevzťahuje povinnosť uvádzať informačný 
odkaz stanovený v článku 8 ods. 2 
a kombinované zdravotné výstrahy 
v článku 9. Okrem všeobecnej výstrahy 
uvedenej v článku 8 ods. 1 sa na každom 
jednotlivom balení a vonkajšom obale 
týchto výrobkov uvádza textová výstraha 
uvedená v prílohe I. Všeobecná výstraha 
uvedená v článku 8 ods. 1 obsahuje odkaz 
na služby pomoci pri odvykaní od fajčenia 
v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. b).

1. Na tabak na fajčenie s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie sa 
nevzťahuje povinnosť uvádzať informačný 
odkaz stanovený v článku 8 ods. 2 
a kombinované zdravotné výstrahy 
v článku 9. Okrem všeobecnej výstrahy 
uvedenej v článku 8 ods. 1 sa na každom 
jednotlivom balení a vonkajšom obale 
týchto výrobkov uvádza textová výstraha 
uvedená v prílohe I. Všeobecná výstraha 
uvedená v článku 8 ods. 1 obsahuje odkaz 
na služby pomoci pri odvykaní od fajčenia 
v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. b).

Výstraha je vytlačená na najviditeľnejšom 
povrchu jednotlivého balenia a na každom 
vonkajšom obale. Textové výstrahy 
uvedené v prílohe I sa striedajú tak, aby sa 
každá z nich pravidelne zobrazovala. Tieto 
výstrahy sú vytlačené na najviditeľnejšom 
povrchu jednotlivého balenia a každom 
vonkajšom obale.

Výstraha je vytlačená alebo pripevnená 
prostredníctvom nálepky, ktorá sa nedá 
odlepiť, na najviditeľnejšom povrchu 
jednotlivého balenia a na každom 
vonkajšom obale. Textové výstrahy 
uvedené v prílohe I sa striedajú tak, aby sa 
každá z nich pravidelne zobrazovala. Tieto 
výstrahy sa objavujú na najviditeľnejšom 
povrchu jednotlivého balenia a každom 
vonkajšom obale.

2. Všeobecná výstraha uvedená v odseku 1 
pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 32 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 35 
% v prípade členských štátov s tromi
úradnými jazykmi.

2. Všeobecná výstraha uvedená v odseku 1 
pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Výnimkou 
sú priesvitné plastové obaly bežne 
využívané v maloobchode za predpokladu, 
že výstraha na balení pod týmto plastovým 
obalom je jasne viditeľná. Tento podiel sa 
zvýši na 32 % v prípade členských štátov s 
dvomi úradnými jazykmi a na 35 % v 
prípade členských štátov s viac ako dvomi 
úradnými jazykmi.

3. Textová výstraha uvedená v odseku 1 3. Textová výstraha uvedená v odseku 1 
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pokrýva 40 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 45 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 50 
% v prípade členských štátov s tromi 
úradnými jazykmi.

pokrýva 40 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 45 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 
50 % v prípade členských štátov s viac ako 
dvomi úradnými jazykmi.

3a. V prípade jednotlivých balení, pri 
ktorých najviditeľnejší povrch má viac 
ako 75 cm2, pokrývajú varovania uvedené 
v odsekoch 2 a 3 plochu aspoň 22,5 cm2

každého povrchu. Táto plocha sa zväčší 
na 24 cm2 v prípade členských štátov s 
dvomi úradnými jazykmi a na 26,25 cm2 v 
prípade členských štátov s tromi úradnými 
jazykmi.

4. Všeobecná výstraha a textová výstraha 
uvedené v odseku 1 sú:

4. Všeobecná výstraha a textová výstraha 
uvedené v odseku 1 sú:

(a) vytlačené čiernym tučným písmom typu
Helvetica na bielom podklade. Aby členské 
štáty vyhoveli jazykovým požiadavkám, 
môžu určiť veľkosť typu písma za 
predpokladu, že veľkosť typu písma 
stanovená v ich právnych predpisoch je 
taká, že výstraha zaberie čo najväčšiu časť 
plochy vyhradenej pre požadovaný text;

(a) zobrazené čiernym tučným písmom 
typu Helvetica na bielom podklade. 
Výstrahy môžu byť upevnené aj ako 
nálepky za predpokladu, že sa nedajú 
odlepiť. Aby členské štáty vyhoveli 
jazykovým požiadavkám, môžu určiť 
veľkosť typu písma za predpokladu, že 
veľkosť typu písma stanovená v ich 
právnych predpisoch je taká, že výstraha 
zaberie čo najväčšiu časť plochy 
vyhradenej pre požadovaný text;

(b) umiestnené v strede plochy, na ktorej 
majú byť vytlačené, rovnobežne s horným 
okrajom jednotlivého balenia a každým 
vonkajším obalom;

(b) umiestnené v strede plochy, na ktorej 
majú byť zobrazené, rovnobežne s horným 
okrajom jednotlivého balenia a každým 
vonkajším obalom;

(c) ohraničené čiernym okrajom s hrúbkou 
najmenej 3 mm a najviac 4 mm v rámci 
povrchu vyhradeného pre text výstrahy.

(c) ohraničené čiernym okrajom s hrúbkou 
najmenej 3 mm a najviac 4 mm v rámci 
povrchu vyhradeného pre text výstrahy.

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom zrušiť výnimku stanovenú 
v odseku 1, ak dôjde podľa správy 
Komisie k podstatnej zmene okolností.
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 Článok 11

Označovanie bezdymových tabakových 
výrobkov

Označovanie bezdymových tabakových 
výrobkov

1. Na každom jednotlivom balení a každom 
vonkajšom obale bezdymových 
tabakových výrobkov sa uvádza táto 
zdravotná výstraha:

1. Na každom jednotlivom balení a každom
vonkajšom obale bezdymových 
tabakových výrobkov sa uvádza táto 
zdravotná výstraha:

Tento tabakový výrobok môže poškodiť 
vaše zdravie a je návykový.

Tento tabakový výrobok poškodzuje vaše 
zdravie a je návykový.

2. Zdravotná výstraha stanovená v odseku 
1 je v súlade s požiadavkami uvedenými 
v článku 10 ods. 4. Okrem toho:

2. Zdravotná výstraha stanovená v odseku 
1 je v súlade s požiadavkami uvedenými 
v článku 10 ods. 4. Okrem toho:

(a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom
vonkajšom obale;

(a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;

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

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

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 1 a 2, pričom sa zohľadní 
vedecký vývoj a vývoj trhu.

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 1 a 2, pričom sa zohľadní 
vedecký vývoj a vývoj trhu.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 Článok 12
Opis výrobku Opis výrobku

1. Označovanie jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu a samotného 
tabakového výrobku nezahŕňa žiadny 
prvok ani charakteristický znak, ktorý:

1. Označovanie jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu a samotného 
tabakového výrobku nezahŕňa žiadny 
prvok ani charakteristický znak, ktorý:

(a) podporuje tabakový výrobok 
prostriedkami, ktoré sú falošné, 
zavádzajúce, klamlivé alebo ktoré môžu 
vytvoriť mylný dojem o jeho 
charakteristikách, zdravotných účinkoch, 
rizikách alebo emisiách;

(a) podporuje tabakový výrobok 
prostriedkami, ktoré sú falošné, 
zavádzajúce, klamlivé alebo ktoré môžu 
vytvoriť mylný dojem o jeho 
charakteristikách, zdravotných účinkoch, 
rizikách alebo emisiách;

(b) naznačuje, že určitý tabakový výrobok 
je menej škodlivý ako iné alebo má 
vitalizačné, energizujúce, liečiace, 
omladzujúce, prírodné, organické alebo iné 
pozitívne účinky na zdravie alebo 
spoločnosť;

(b) naznačuje, že určitý tabakový výrobok 
je menej škodlivý ako iné alebo má 
vitalizačné, energizujúce, liečiace, 
omladzujúce, prírodné, organické alebo iné 
pozitívne účinky na zdravie;

(c) odkazuje na príchuť, chuť, akékoľvek
arómy alebo iné prídavné látky alebo na 
ich neprítomnosť;

(c) odkazuje na príchuť, chuť, akékoľvek 
arómy alebo iné prídavné látky alebo na 
ich neprítomnosť;

(d) sa podobá potravinovému výrobku. (d) sa podobá potravinovému výrobku.

(da) je zameraný na zníženie niektorých 
škodlivých zložiek dymu alebo zvýšenie 
biologickej odbúrateľnosti tabakových 
výrobkov.

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

2. Txty, symboly, názvy, obchodné značky, 
názorné alebo iné symboly, zavádzajúce 
farby alebo iný dodatočný materiál ako 
adhezívne nálepky, samolepky, pripojené 
letáky, stieracie nálepky a puzdrá, ktoré 
môžu naznačovať, že konkrétny tabakový 
výrobok je menej škodlivý ako iné, alebo 
môžu zavádzať spotrebiteľa, čo sa týka 
škodlivosti tabakových výrobkov, sa smú 
používať na balení tabakových výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 13  Článok 13

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

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra  alebo kvádra so skosenými 
hranami. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie alebo tabak na vlastnú výrobu 
cigariet je zabalené v kvádrovej alebo 
valcovitej viaczložkovej škatuľke alebo
môže mať tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

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

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

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.
4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa správy 

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

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14 Článok 14

Vysledovateľnosť a bezpečnostné prvky Vysledovateľnosť a bezpečnostné prvky
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. S cieľom umožniť účinné sledovanie a 
vysledovanie členské štáty vyžadujú, aby 
boli jedinečné, bezpečné, 
neduplikovateľné a neodstrániteľné 
identifikačné značky (ďalej ako jedinečné 
identifikátory), ako napríklad kódy alebo 
známky, pripevnené ku všetkým 
jednotlivým balíčkom a baleniam a 
všetkým vonkajším obalom cigariet alebo 
aby boli ich súčasťou. S cieľom 
zabezpečiť ich integritu sa jedinečné 
identifikátory vytlačia/upevnia tak, aby 
boli neodstrániteľné, nezmazateľné a 
nesmú byť žiadnym spôsobom zakryté 
alebo prerušené, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo pri 
otvorení balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie. V tých členských štátoch, kde sa na 
tabakové výrobky používajú daňové kolky, 
možno jedinečné identifikátory vytlačiť na 
daňové kolky alebo sa môžu používať 
spoločne s digitálnym daňovým kolkom 
neviditeľným atramentom.

2. Jedinečný identifikátor umožní určiť: 2. Jedinečný identifikátor umožní určiť:

(a) dátum a miesto výroby; (a) dátum a miesto výroby;
(b) výrobné zariadenie; (b) výrobné zariadenie;

(c) stroj použitý na výrobu výrobkov; (c) stroj použitý na výrobu výrobkov;
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(d) výrobnú zmenu alebo čas výroby; (d) výrobnú zmenu alebo čas výroby;
(e) názov výrobku; (e) opis výrobku;

(f) maloobchodný trh určenia; (f) maloobchodný trh určenia;

(g) predpokladanú trasu prepravy;
h) v prípade potreby dovozcu do Únie; h) v prípade potreby dovozcu do Únie;
(i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvú maloobchodnú predajňu
vrátane všetkých použitých skladov;

(i) plánovanú a skutočnú trasu prepravy,
dátum prepravy, príjemcu, miesto 
odchodu a miesto určenia od výrobného 
podniku po prvého zákazníka, ktorý nie je 
prepojený s výrobcom ani dovozcom, 
vrátane jeho skladov a všetkých použitých
daňových skladov;

(j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

(j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

(k) faktúru, číslo objednávky a záznamy 
o platbách všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu.

(k) faktúru, číslo objednávky a záznamy 
o platbách všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu.

2a. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
jedinečné identifikátory jednotlivých 
balení prepojené s jedinečným 
identifikátorom na vonkajšom obale. 
Všetky zmeny v prepojeniach medzi 
jednotlivými baleniami a vonkajším 
obalom sa zaznamenajú do databázy 
uvedenej v odseku 6.

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. 
Túto povinnosť možno splniť 
prostredníctvom záznamu v súhrnnej 
forme, napr. vonkajšieho obalu, ak bude 
naďalej umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
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poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu 
s tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej predajni, 
vrátane dovozcov, skladov a prepravných 
spoločností, potrebné vybavenie, ktoré 
umožní zaznamenávať kúpu, predaj, 
uskladnenie a prepravu tabakových 
výrobkov alebo iné zaobchádzanie s nimi. 
Toto vybavenie je schopné prečítať 
a postúpiť údaje elektronicky do zariadenia 
na uchovávanie údajov podľa odseku 6.

poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej predajni, 
vrátane dovozcov, skladov a prepravných 
spoločností, potrebné vybavenie, určené 
členskými štátmi, ktoré umožní 
zaznamenávať kúpu, predaj, uskladnenie a 
prepravu tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

5. Zaznamenané údaje nesmie žiadny 
hospodársky subjekt zapojený do obchodu 
s tabakovými výrobkami zmeniť ani 
vymazať, avšak hospodársky subjekt, ktorý 
údaje vložil, a ďalšie hospodárske 
subjekty, ktorých sa transakcia priamo 
týka, ako napríklad dodávateľ alebo 
príjemca, môžu poskytnúť pripomienky 
k už vloženým údajom. Príslušný 
hospodársky subjekt doplní správne údaje 
a odkaz na predchádzajúci záznam, ktorý 
podľa neho vyžaduje opravu. Za 
výnimočných okolností a na základe 
predloženia dostatočných dôkazov môže 
príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom 
sa záznam uskutočnil, alebo príslušný 
orgán v členskom štáte dovozu, ak sa 
záznam uskutočnil mimo Únie, povoliť 
zmenu alebo vymazanie skôr 
zaznamenaných údajov.

5. Zaznamenané údaje sa musia načas 
preniesť do databázy. Údaje nesmie žiadny 
hospodársky subjekt zapojený do obchodu 
s tabakovými výrobkami zmeniť ani 
vymazať, avšak hospodársky subjekt, ktorý 
údaje vložil, a ďalšie hospodárske 
subjekty, ktorých sa transakcia priamo 
týka, ako napríklad dodávateľ alebo 
príjemca, môžu poskytnúť pripomienky 
k už vloženým údajom. Príslušný 
hospodársky subjekt doplní správne údaje 
a odkaz na predchádzajúci záznam, ktorý 
podľa neho vyžaduje opravu. Za 
výnimočných okolností a na základe 
predloženia dostatočných dôkazov môže 
príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom 
sa záznam uskutočnil, alebo príslušný 
orgán v členskom štáte dovozu, ak sa 
záznam uskutočnil mimo Únie, povoliť 
zmenu alebo vymazanie skôr 
zaznamenaných údajov. Zaznamenané 
údaje sa musia držať počas štyroch rokov 
od výroby, pokiaľ členský štát alebo 
Komisia nepožadujú dlhšie obdobie 
vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie.

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. 

6. Členské štáty overia, či 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. 
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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.

Vhodnosť tretej strany, najmä jej 
nezávislosť a technické schopnosti, ako aj 
zmluvu schvaľuje a monitoruje externý 
audítor, ktorého vymenuje Komisia.
Náklady vzniknuté v dôsledku zmluvy s 
audítorom a v súvislosti so službami 
týkajúcimi sa správy databázy uhrádzajú 
výrobcovia a dovozcovia tabaku. Členské 
štáty nepretržite zabezpečujú plnú 
transparentnosť a online dostupnosť 
potrebných zariadení na uchovávanie 
údajov prečlenské štáty, Komisiu a 
nezávislú tretiu stranu. Členské štáty alebo 
Komisia poskytnú výrobcom alebo 
dovozcom prístup k informáciám za 
podmienky, že obchodne citlivé informácie 
budú naďalej adekvátne chránené v súlade 
s príslušnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a právnymi predpismi Únie.
Členské štáty zabezpečia, že prístup k 
databáze sa uskutoční len v prípade, že 
bude potrebný na účely odhaľovania 
alebo vyšetrovania nezákonného obchodu,
a že sú informácie v databáze chránené a 
že sa s nimi dôverne zaobchádza. Údaje 
predovšetkým nemožno poskytnúť osobe 
alebo organizácii, ktorá nie je zapojená do 
vyšetrovania ani následného konania.

7. Členské štáty zabezpečia, aby osobné 
údaje boli spracované výhradne v súlade 
s pravidlami a zárukami stanovenými 
v smernici 95/46/ES.

7. Členské štáty zabezpečia, aby osobné 
údaje boli spracované výhradne v súlade 
s pravidlami a zárukami stanovenými 
v smernici 95/46/ES.

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 a bezpečného identifikátora, 
ktorý nemožno duplikovať, 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 
ani prerušený, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo inými prvkami 
vyžadovanými v právnych predpisoch.

9. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 

9. Pri zohľadnení existujúcich postupov, 
technológií a obchodných skutočností, 
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cieľom: ako aj globálnych noriem týkajúcich sa 
sledovania, vysledovania a autentifikácie 
rýchlo sa presúvajúceho spotrebného 
tovaru a s ohľadom na príslušné 
požiadavky podľa protokolu o 
nezákonnom obchode s tabakovými 
výrobkami Rámcového dohovoru WTO 
o kontrole tabaku má Komisia právomoc 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 22 s cieľom:

(a) vymedziť kľúčové prvky (ako napríklad 
trvanie, obnoviteľnosť, požadované 
odborné znalosti, dôvernosť) zmluvy 
uvedenej v odseku 6 vrátane jej 
pravidelného monitorovania a hodnotenia;

(a) vymedziť kľúčové prvky (ako napríklad 
trvanie, obnoviteľnosť, požadované 
odborné znalosti, dôvernosť) zmluvy 
uvedenej v odseku 6 vrátane jej 
pravidelného monitorovania a hodnotenia;

(b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné funkcie 
sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a

(b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné funkcie 
sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a

(c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie a prispôsobiť ich vedeckému 
vývoju, vývoju na trhu a technickému 
vývoju.

(c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie.

9a. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 22 prijímať delegované akty 
s cieľom prispôsobiť technické normy pre 
bezpečnostné prvky vedeckému vývoju, 
vývoju na trhu a technickému vývoju.

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
päťročného obdobia od dátumu uvedeného 
v článku 25 ods. 1 uplatňovanie odsekov 1 
až 8 nevzťahuje.

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet, jemne rezaného tabaku a tabaku 
na šúľanie sa počas desaťročného obdobia 
od dátumu uvedeného v článku 25 ods. 1 
uplatňovanie odsekov 1 až 8 nevzťahuje.
___________

* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, šesť mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Názov 2 – kapitola 2 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tabak určený na vnútorné použitie Bezdymové tabakové výrobky

Odôvodnenie

Tabak určený na vnútorné použitie patrí do kategórie bezdymových tabakových výrobkov, a 
preto by sa mal názov kapitoly s ohľadom na vzťah medzi týmito dvoma pojmami zmeniť.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia maximálne limity 
pre prítomnosť toxických alebo 
karcinogénnych látok v bezdymových 
tabakových výrobkoch umiestňovaných na 
trh. Látky a podrobné limity sa uvádzajú v 
prílohe IIa. 

Odôvodnenie

Týmto sa nahrádza zákaz žuvacieho tabaku normou kvality výrobku pre všetok bezdymový 
tabak. Namiesto zákazu najmenej rizikových bezdymových tabakových výrobkov bude 
účinkom tohto ustanovenia odstránenie najrizikovejších tabakových výrobkov z trhu, a preto 
je to v súlade s cieľmi vnútorného trhu v oblasti zdravia. Táto časť nahrádza regulačné 
odporúčania Študijnej skupiny WHO pre reguláciu tabakových výrobkov – správa o 
vedeckom základe regulácie tabakových výrobkov, skupina technických správ WHO č. 955. 
(2010)

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom upraviť látky a limitné hodnoty 
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uvedené v odseku 1a a vymedzené 
v prílohe IIa s ohľadom na vedecký vývoj 
a medzinárodne dohodnuté normy, 
s ohľadom na zásady proporcionality, 
nediskriminácie a cieľ rozvoja 
vnútorného trhu s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia.

Odôvodnenie

Komisia je oprávnená upravovať regulačný rámec, napríklad zahrnúť ťažké kovy alebo iné 
karcinogény, ak je to odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 Článok 16
Cezhraničný predaj tabakových výrobkov 
na diaľku

Cezhraničný predaj tabakových výrobkov 
na diaľku

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 
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:

1. Členské štáty zakážu cezhraničný 
predaj tabakových výrobkov na diaľku 
spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú v Únii.
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(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.

1a. Členské štáty na svojom území zakážu 
distribúciu bezplatných alebo zľavnených 
tabakových výrobkov a poskytovanie 
nových zapečatených balíčkov tabakových 
výrobkov za balíčky, ktoré už boli 
otvorené, bez ohľadu na použité 
prostriedky.

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. 
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.
4. Maloobchodní predajcovia 
vykonávajúci predaj na diaľku musia byť 
vybavení systémom overovania veku, ktorý 
v čase predaja overí, či kupujúci 
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spotrebiteľ spĺňa požiadavku 
minimálneho veku podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov členského štátu 
určenia. Maloobchodný predajca alebo 
vymenovaná fyzická osoba poskytne 
príslušným orgánom podrobný opis 
systému overovania veku a správu o jeho 
fungovaní.
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.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 17 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Oznamovanie nových kategórií 
tabakových výrobkov

Oznamovanie nových kategórií tabakových 
výrobkov a udeľovanie predbežného 
povolenia uvedenia na trh pre tabakové 
výrobky so zníženým rizikom

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim návrhom k článku 2 ods. 1 bod 36a. Keď budú mať orgány 
vedecké dôkazy o tom, že niektoré nové tabakové výrobky majú nižšie riziko, musia sa 
stanoviť účinné pravidlá zaručujúce riadnu informovanosť spotrebiteľov. Ak by sa tak 
neurobilo, ohrozili by sa investície do výskumu, rozvoja a inovácií a výroby a uvádzania 
takýchto výrobkov na trh, pričom takéto výrobky zákazníkom ponúkajú menej škodlivú 
alternatívu bežných tabakových výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

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 
oznamovali príslušným orgánom členských 
štátov každú novú kategóriu tabakových 
výrobkov, ktorú chcú v príslušných 
členských štátoch uviesť na trh 
a v súvislosti s ktorou plánujú na základe 
spoľahlivých vedeckých dôkazov tvrdiť, že 
sa u nej predpokladá menšia škodlivosť 
alebo riziko v porovnaní s bežnými 
tabakovými výrobkami. 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:

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dostupné vedecké štúdie o toxicite, 
návykovosti a atraktívnosti výrobku, najmä 
pokiaľ ide o zložky a emisie;

a) dostupné vedecké štúdie o toxicite, 
vplyve na pasívne fajčenie, návykovosti 
a atraktívnosti výrobku, najmä pokiaľ ide 
o zložky a emisie;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty požadujú od výrobcov a 
dovozcov tabakových výrobkov, aby ich 
príslušným agentúram predkladali 
informácie požadované v odseku 1 písm. 
a) až c) po overení obsahu a záverov zo 
strany nezávislých vedeckých inštitúcií.

Pozmeňujúci návrh 56

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 
sprístupnia Komisii všetky informácie 
získané podľa tohto článku. Členské štáty 
sú oprávnené zaviesť systém povoľovania 
a účtovať primeraný poplatok.

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 
sprístupnia Komisii všetky informácie 
získané podľa tohto článku. V súvislosti 
s umiestňovaním tabakových výrobkov so 
zníženým rizikom na trh sú členské štáty 
oprávnené zaviesť systém povoľovania a 
účtovať primeraný poplatok.

Členské štáty sú oprávnené stanoviť 
konkrétne pravidlá pre výrobky so 
zníženým rizikom upravujúce informácie 
pre spotrebiteľov, balenie a označovanie, 
zložky a emisie a metódy používané na 
meranie dechtu, nikotínu a oxidu 
uhoľnatého. Členské štáty upovedomia 
o týchto pravidlách Komisiu.

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim návrhom k článku 2 ods. 1 bod 36a. Keď budú mať orgány 
vedecké dôkazy o tom, že niektoré nové tabakové výrobky majú nižšie riziko, musia sa 
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stanoviť účinné pravidlá zaručujúce riadnu informovanosť spotrebiteľov. Ak by sa tak 
neurobilo, ohrozili by sa investície do výskumu, rozvoja a inovácií a výroby a uvádzania 
takýchto výrobkov na trh, pričom takéto výrobky zákazníkom ponúkajú menej škodlivú 
alternatívu bežných tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Nové kategórie tabakových výrobkov 
uvádzané na trh musia byť v súlade 
s požiadavkami stanovenými v tejto 
smernici. Uplatniteľné ustanovenia závisia 
od skutočnosti, či sa na výrobky vzťahuje 
vymedzenie bezdymového tabakového 
výrobku v článku 2 bode 29 alebo tabaku 
na fajčenie v článku 2 bode 33.

3. Nové kategórie tabakových výrobkov 
a tabakové výrobky so zníženým rizikom 
uvádzané na trh musia byť v súlade 
s požiadavkami stanovenými v tejto 
smernici. Tabakové výrobky so zníženým 
rizikom upravujú špeciálne ustanovenia 
stanovené členskými štátmi podľa 
odseku 2. Uplatniteľné ustanovenia závisia 
od skutočnosti, či sa na výrobky vzťahuje 
vymedzenie bezdymového tabakového 
výrobku v článku 2 bode 29 alebo tabaku 
na fajčenie v článku 2 bode 33.

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim návrhom k článku 2 ods. 1 bod 36a. Keď budú mať orgány 
vedecké dôkazy o tom, že niektoré nové tabakové výrobky majú nižšie riziko, musia sa 
stanoviť účinné pravidlá zaručujúce riadnu informovanosť spotrebiteľov. Ak by sa tak 
neurobilo, ohrozili by sa investície do výskumu, rozvoja a inovácií a výroby a uvádzania 
takýchto výrobkov na trh, pričom takéto výrobky zákazníkom ponúkajú menej škodlivú 
alternatívu bežných tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na základe nezávislých, spoľahlivých 
a overiteľných vedeckých a technických 
údajov Komisia do dvoch rokov od 
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nadobudnutia účinnosti tejto smernice a v 
súlade s článkom 22 prijme delegované 
akty stanovujúce pravidlá upravujúce 
hodnotenie, balenie, označovanie, zložky, 
umiestňovanie na trh, prezentáciu a 
predaj nových tabakových výrobkov, ktoré 
sú podstatne menej škodlivé ako tradičné 
tabakové výrobky, a poskytovanie 
informácií o takýchto výrobkoch. 

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 Článok 18

Výrobky obsahujúce nikotín Výrobky obsahujúce nikotín
1. Tieto výrobky obsahujúce nikotín môžu 
byť uvádzané na trh iba v prípade, ak boli 
povolené v súlade so smernicou 
2001/83/ES:

1. Tieto výrobky obsahujúce nikotín môžu 
byť uvádzané na trh iba v prípade, ak boli 
povolené v súlade so smernicou 
2001/83/ES:

(a) výrobky s obsahom nikotínu vyšším 
ako 2 mg na jednotku alebo

(a) výrobky s obsahom nikotínu vyšším 
ako 2 mg na jednotku alebo

(b) výrobky s koncentráciou nikotínu 
vyššou ako 4 mg na ml alebo

(b) výrobky s koncentráciou nikotínu 
vyššou ako 4 mg na ml alebo

(c) výrobky, ktorých plánované použitie 
vedie k strednej hodnote maximálnych 
koncentrácií plazmy vyššej ako 4 ng 
nikotínu na ml.

1a. Táto smernica sa nevzťahuje na 
výrobky obsahujúce nikotín povolené 
podľa smernice 2001/83/ES. Ak sa 
neuplatňuje odsek 1, výrobky sa môžu 
umiestňovať na trh, ak sú v súlade s touto 
smernicou.
1b. Členské štáty zabezpečia, aby výrobky 
obsahujúce nikotín dodržiavali platné 
právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany 
spotrebiteľa, bezpečnosti a iných oblastí.
1c. Najneskôr do 12 mesiacov od 
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nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
každý členský štát predloží Komisii správu 
o opatreniach, ktoré prijal na účely 
vykonávania a presadzovania právnych 
predpisov stanovených v prílohe IIb, ktoré 
sa vzťahujú na výrobky obsahujúce 
nikotín a na účinnosť týchto opatrení.
1d. Členské štáty zavedú zákaz používania 
výrobkov obsahujúcich nikotín na 
verejných miestach.
1e. Členské štáty zavedú minimálny vek 
pre prístup k výrobkom obsahujúcim 
nikotín.

2. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22, 
aby aktualizovala množstvá nikotínu 
stanovené v odseku 1, pričom sa zohľadní 
vedecký vývoj a povolenia na uvádzanie 
na trh udelené výrobkom obsahujúcim 
nikotín podľa smernice 2001/83/ES.

2. Komisia do 1. apríla 2017 vykoná 
štúdiu výrobkov obsahujúcich nikotín 
v konzultácii s príslušnými 
zainteresovanými stranami a členskými 
štátmi. V tejto štúdii zváži, či sú potrebné 
ďalšie právne predpisy s ohľadom na 
výrobky obsahujúce nikotín.

3. Každé jednotlivé balenie a každý 
vonkajší obal výrobkov obsahujúcich 
nikotín pod prahovými hodnotami 
stanovenými v odseku 1 uvádzajú túto 
zdravotnú výstrahu:

3. Na základe ustanovení článkov 5, 6 
a 12 každé jednotlivé balenie a každý 
vonkajší obal výrobkov obsahujúcich 
nikotín, na ktorý sa nevsťahuje smernica 
2001/83/ES, uvádzajú túto zdravotnú 
výstrahu:

Tento výrobok obsahuje nikotín a môže 
poškodiť vaše zdravie.

Tento výrobok obsahuje nikotín 
a poškodzuje vaše zdravie.

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

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

(a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;

(a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;

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

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

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Tento výrobok môže poškodiť vaše 
zdravie.

Tento výrobok môže poškodiť vaše zdravie 
a je návykový.

Odôvodnenie

Rastlinné výrobky by mali byť v jednej skupine s tabakovými výrobkami a mali by sa na ne 
vzťahovať rovnaké pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 62

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

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

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 2a, 3, 
9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, , čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 4, čl. 14 ods. 9 a 9a, čl. 15, 17 
ods. 3a a čl. 18 ods. 5 sa udeľuje Komisii 
na päť rokov od [Úrad pre publikácie: 
vložte, prosím, dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 4 
ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 2a, 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 
4, čl. 9 ods. 3, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 4, 
čl. 14 ods. 9 a 9a, čl. 15, čl. 17 ods. 3a a čl. 
18 ods. 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3,
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 

5. Delegovaný akt podľa čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 
6 ods. 2a, čl. 6 ods. 3, 9 a 8, čl. 9 ods. 3, čl. 
11 ods. 3, čl. 13 ods. 4, čl. 14 ods. 9, čl. 14 
ods. 9a, čl. 15, čl. 17 ods. 3a a čl 18 ods. 5 
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2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

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

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri vypracovaní návrhu správy Komisii 
pomáhajú vedeckí a technickí odborníci 
tak, aby boli k dispozícii všetky potrebné 
informácie.

Pri vypracovaní návrhu správy Komisii 
pomáhajú vedeckí a technickí odborníci 
z členských štátov tak, aby boli k dispozícii 
všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci návrh 66

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 

2. Táto smernica neovplyvňuje právo 
členských štátov dodržiavať alebo 
zavádzať v súlade so zmluvou prísnejšie 
pravidlá týkajúce sa výroby, dovozu, 
predaja a spotreby tabakových výrobkov, 
ktoré považujú za potrebné v záujme 
ochrany verejného zdravia, pokiaľ takéto 
pravidlá nepatria mimo pôsobnosti 
ustanovení tejto smernice.
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oznámenia schváli alebo odmietne, po 
overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Členské štáty by mali mať viac času na prispôsobenie sa novým ustanoveniam.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) výrobky obsahujúce nikotín;

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 18 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť uvedenie 
tabakových výrobkov okrem cigariet 
a cigariet na šúľanie, ktoré nie sú 
v súlade s touto smernicou, na trh do 
[Úrad pre publikácie, vložte, prosím, 
presný dátum]: nadobudnutie účinnosti + 
42 mesiacov]:

Odôvodnenie

Podľa odôvodnenia 18 k smernici 2001/37/ES by sa mali umožniť dostatočne dlhé prechodné 
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obdobia, aby sa poskytol čas na potrebné úpravy vo výrobe a na likvidáciu zásob, najmä čo 
sa týka iných produktov ako cigariet.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Príloha 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Príloha 2b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty by mali na výrobky obsahujúce nikotín uplatňovať existujúce nariadenia 
týkajúce sa spotrebiteľov a bezpečnosti.  Požiadavka na predkladanie správ bude znamenať 
zaujatie systémovejšieho prístupu a tiež poskytne základ pre revíziu, ktorú má Komisia 
uskutočniť do apríla 2017.
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PRÍLOHA – ZOZNAM PRÍSPEVKOV ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 1

Organizácia
Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/

                                               
1 The list is not exhaustive
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Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska
National Brands Associations
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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