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Pozmeňujúci návrh 55
Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Európska únia by mala venovať 
osobitnú pozornosť výrobe tabaku v 
znevýhodnených oblastiach, ako sú
najvzdialenejšie regióny, kde je často 
spojená so zvláštnymi zemepisnými a
socioekonomickými podmienkami a má
kultúrnu hodnotu v dôsledku použitých 
metód remeselnej výroby, čo by malo
členským štátom umožniť, aby
uplatňovali osobitné opatrenia na
zachovanie výroby v týchto regiónoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 58
Matteo Salvini

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity 
a vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by 
sa mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí. Na tento účel má
aj naďalej zásadný význam vzdelávanie, 
informácie, programy prevencie a
programy pomoci pre občanov, ktorí chcú
prestať fajčiť.

Or. it
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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 59
Wim van de Camp

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sylvana Rapti

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, ich toxicita alebo návykovosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Catherine Stihler

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Wim van de Camp

Návrh smernice
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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 63
Preslav Borissov

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 

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

spotrebiteľské návyky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Franz Obermayr

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
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. 
Malo by sa zabrániť opatreniam 
zavádzajúcim neodôvodnené rozdiely 
v zaobchádzaní s ochutenými cigaretami 
(napr. mentolové a klinčekové cigarety).

Or. de
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Odôvodnenie

Neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že mentolové tabakové výrobky podnecujú mladých
ľudí k začatiu fajčenia viac než tradičné tabakové výrobky.

Pozmeňujúci návrh 65
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. Vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala vedeckú štúdiu o
skutočnom vplyve týchto výrobkov na
počet začínajúcich fajčiarov.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 66
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť ešte väčšiemu rozdrobeniu trhu s prídavnými látkami by mali byť všetky
prídavné látky zakázané vrátane všetkých aróm, keďže prispievajú k zatraktívneniu
tabakových výrobkov, čo je v rozpore s podstatou tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 

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

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 68
Preslav Borissov

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 6 ods. 1 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 69
Matteo Salvini

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Zosúladenie so znením uvedeným v článku 6 ods. 1 druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh 70
Franz Obermayr
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Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(17) Určité prídavné látky môžu u 
spotrebiteľov vytvoriť dojem, že tabakové 
výrobky majú zdravotné prínosy, 
predstavujú znížené zdravotné riziká alebo 
zvyšujú duševnú bdelosť a fyzický výkon. 
V záujme zabezpečenia vysokej úrovne 
ochrany zdravia musia členské štáty
zabezpečiť, aby o tom spotrebitelia – a
najmä mladí ľudia – boli informovaní.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všetky tabakové výrobky by mali byť zahrnuté v smernici z dôvodu ich negatívneho vplyvu na
zdravie, a to bez ohľadu na dotknutú vekovú skupinu spotrebiteľov.
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Pozmeňujúci návrh 72
Nora Berra

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Spotreba tradičného šnupavého a žuvacieho tabaku sa obmedzuje na niekoľko málo regiónov
Európy a je prvkom udržiavania tradícií. Okrem toho šnupavý a žuvací tabak konzumujú
prevažne staršie osoby. Mala by sa preto uplatňovať rovnaká výnimka ako v prípade cigár, 
cigariek a fajkového tabaku.

Pozmeňujúci návrh 75
Matteo Salvini

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 

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



PE510.660v01-00 16/118 AM\935348SK.doc

SK

alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí.

s objemom predaja alebo spotrebiteľským 
správaním, ktoré sa týkajú mladých ľudí. 

Or. it

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

Pozmeňujúci návrh 76
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov 
k domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Zavedenie
kombinovaných zdravotných výstrah by
malo byť ponechané na zváženie každého 
členského štátu, zatiaľ čo textové výstrahy 
sú povinné v celej Únii a pokrývajú značné 
a viditeľné časti plochy balíčka. Malo by 
sa stanoviť minimálne percento
vonkajšieho povrchu pokrytého 
zdravotnými výstrahami, aby sa 
zabezpečila ich viditeľnosť a účinnosť.

Or. el

Odôvodnenie

Zavedenie obrázkov by malo byť ponechané na zváženie každého členského štátu. Okrem toho
by sa stanovenie minimálnej veľkosti/minimálnych rozmerov všetkých zdravotných výstrah
malo nahradiť minimálnym pokrytím vonkajšieho povrchu, pretože tieto rozmery nie sú
použiteľné na všetky typy balenia. Nepriamo by to viedlo k uloženiu povinnej jednotnej
veľkosti, tvaru a vzhľadu balíčka.

Pozmeňujúci návrh 77
Matteo Salvini
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Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 78
Adam Bielan

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 79
Franz Obermayr

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov 
k domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Z poznatkov takisto 
vyplýva, že veľké kombinované zdravotné 
výstrahy sú účinnejšie ako výhradne 
textové výstrahy. Vzhľadom na to by sa 
kombinované zdravotné výstrahy mali stať 
povinné v celej Únii a pokrývať viditeľné 
časti plochy balíčka. Mala by sa stanoviť 
minimálna veľkosť zdravotných výstrah, 
aby sa zabezpečila ich viditeľnosť 
a účinnosť, a ich maximálna veľkosť, aby
sa zabránilo neprimeranému zasahovaniu
do duševného vlastníctva (článok 17
ods. 2 Charty základných práv EÚ) a
slobody podnikania (článok 16).

Or. de

Odôvodnenie

Neprimerané zasahovanie do práv k ochranným známkam a slobody podnikateľov, pokiaľ ide 
o dizajn obalu, by navyše znamenalo, že výrobcovia by mohli odlíšiť svoje tabakové výrobky 
od výrobkov konkurencie najmä prostredníctvom cien, čo by vytvorilo tlak na ceny; v 
dôsledku toho by tabakové výrobky boli v dlhodobom horizonte lacnejšie, a tým aj 
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prístupnejšie mladým ľuďom.

Pozmeňujúci návrh 80
Konstantinos Poupakis

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, ktoré sa 
uvádzajú na obale, ako sú „low-tar“ 
(s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
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 tým, že sa 
stanoví, aký text možno na obale uvádzať.

Or. el

Odôvodnenie

Návrh smernice stanovuje zrušenie cigariet s priemerom menším ako 7,5 mm. Relevantné
štúdie však neobsahujú žiadne dôkazy o tom, že tieto ustanovenia budú účelne slúžiť cieľom
tejto smernice. Naopak, budú viesť k obmedzovaniu vnútorného trhu a narušeniu voľnej
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hospodárskej súťaže v sektore tabaku, keďže fajčiari si budú pre svoju spotrebu vyberať buď
cigarety so všeobecne dostupným priemerom, alebo budú kupovať nezákonné výrobky.

Pozmeňujúci návrh 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad 
v prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „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 
prostredníctvom vhodného balenia a
označovania týchto výrobkov a
prostredníctvom informovania
spotrebiteľov o škodách, ktoré spôsobujú, 
aby si spotrebiteľ bol plne vedomý 
dôsledkov používania určitého výrobku.

Or. pl



AM\935348SK.doc 21/118 PE510.660v01-00

SK

Odôvodnenie

Tzv. „slim“ (tenké) cigarety nie sú viac škodlivé, pričom len ich obal by mohol byť pre
spotrebiteľov zavádzajúci. Ak však bude tento typ výrobku zabalený v súlade s ustanoveniami
tejto smernice, nebude možné uviesť spotrebiteľov do omylu.

Pozmeňujúci návrh 82
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83
Preslav Borissov

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 výstrah ako aj určitých aspektov 
vzhľadu balenia tabaku vrátane otváracieho 
mechanizmu s cieľom zabezpečiť integritu 
a viditeľnosť zdravotných výstrah 
a maximalizovať ich účinnosť. Balenie 
môže zavádzať spotrebiteľov, najmä 
mladých ľudí, tým, že naznačuje, 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. 
Malo by sa to riešiť. Uvedené texty a
znaky by sa mali odstrániť a nahradiť
všeobecnou informáciou o tom, že „všetky 
cigarety sú rovnako škodlivé“. To by
objektívne informovalo spotrebiteľa, že
tenké alebo mentolové cigarety
predstavujú rovnaké nebezpečenstvo, ako
bežné cigarety.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Matteo Salvini

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce (23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
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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.

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 85
Franz Obermayr

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 

(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 



PE510.660v01-00 24/118 AM\935348SK.doc

SK

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.

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. 
Z nedávnej štúdie takisto vyplýva, že 
fajčiari tenkých cigariet boli skôr náchylní 
uveriť, že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 86
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

a vzhľad jednotlivých cigariet môže 
zavádzať spotrebiteľov vytváraním dojmu, 
že sú menej škodlivé. Vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala vedeckú štúdiu o skutočnom
vplyve týchto výrobkov na spotrebu
tabaku.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 87
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie 
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší spotrebitelia, 
by sa mala udeliť výnimka, pokiaľ ide 
o určité požiadavky na označovanie, ak 
nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí. Označovanie týchto 
ostatných tabakových výrobkov by sa 
takisto malo riadiť osobitnými pravidlami. 
Je potrebné zabezpečiť viditeľnosť 
zdravotných výstrah na bezdymových 
tabakových výrobkoch. Výstrahy by sa 
preto mali umiestniť na dvoch hlavných 
povrchoch balenia bezdymových 
tabakových výrobkov.

(24) Tabakové výrobky na fajčenie 
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší spotrebitelia, 
by mali podliehať rovnakým požiadavkám
na označovanie ako cigarety a tabak na 
šúľanie. Označovanie týchto tabakových 
výrobkov by sa takisto malo riadiť 
osobitnými pravidlami. Je potrebné 
zabezpečiť viditeľnosť zdravotných 
výstrah na bezdymových tabakových 
výrobkoch. Výstrahy by sa preto mali 
umiestniť na dvoch hlavných povrchoch 
balenia bezdymových tabakových 
výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť rovnakú ochranu všetkých spotrebiteľov v celej EÚ a vysokú úroveň
ochrany zdravia.

Pozmeňujúci návrh 89
Nora Berra
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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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Olle Schmidt

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 

(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 



PE510.660v01-00 28/118 AM\935348SK.doc

SK

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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov a 
zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie38

zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie 
v členských štátoch. Smernicou 
2001/37/ES sa tento zákaz potvrdil. 
Článok 151 Aktu o pristúpení Rakúska, 
Fínska a Švédska udeľuje Švédskemu 
kráľovstvu výnimku z tohto zákazu39. 
Zákaz predaja tabaku určeného na 
vnútorné použitie by sa mal zachovať, aby 
sa predišlo uvedeniu výrobku, ktorý je 
návykový, má nepriaznivé zdravotné 
účinky a je atraktívny pre mladých ľudí, 
na vnútorný trh. V prípade ostatných 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
nie sú vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a 
zložiek považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

vypúšťa sa

__________________
38 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
39 Ú. v. ES C 241, 29.8.1994.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Preslav Borissov

Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
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. Navyše by to mohlo uľahčiť tok
falšovaných výrobkov na trh. Cezhraničný
predaj tabakových výrobkov na diaľku by
sa preto mal zakázať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Nora Berra

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 

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

v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Cezhraničný predaj tabaku na 
diaľku by sa preto mal zakázať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 95
Matteo Salvini

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 

(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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postup oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 
podnikov sa ďalej upravuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES 
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 96
Olga Sehnalová

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 

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
by sa mal zakázať, pretože uľahčuje 
prístup mladých ľudí k tabakovým 
výrobkom a existuje riziko, že naruší súlad 
s požiadavkami stanovenými v tejto 
smernici.
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Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES 
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

Or. cs

Odôvodnenie

K preventívnym opatreniam na ochranu detí a maloletých pred účinkami fajčenia patrí podľa 
odborníkov okrem iného aj dôsledné dodržiavanie zákazu predaja maloletým.

Pozmeňujúci návrh 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti 
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po lehote na transpozíciu 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto smernice. 
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
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fajčeniu. Členské štáty by mali
harmonizovať zákonný vek pre nákup
tabakových výrobkov na 18 rokov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 98
Olle Schmidt

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. Skutočnosť, že výrobky 
obsahujúce nikotín určené na lekárske 
účely pre ľudí 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.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže existujú výrobky obsahujúce nikotín, ktoré sú alternatívami fajčenia a nie sú určené na
lekárske účely, bolo by nevhodné použiť právnu úpravu vo farmaceutickej oblasti na všetky 
výrobky obsahujúce nikotín.

Pozmeňujúci návrh 99
Nora Berra

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.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 100
Nora Berra

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

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Matteo Salvini

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 
s charakteristickými príchuťami alebo so 
zvýšenými úrovňami toxicity 
a návykovosti. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

Or. it

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 2 druhému pododseku.)
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Pozmeňujúci návrh 102
Wim van de Camp

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 
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.

(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 metód merania pre 
emisie a ich metód merania, stanovenie 
maximálnych úrovní pre zložky, ktoré 
zvyšujú toxicitu alebo návykovosť, 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Antonyia Parvanova
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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 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.

(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 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 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.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky tabakové výrobky by mali byť zahrnuté v smernici z dôvodu ich negatívneho vplyvu na
zdravie, a to bez ohľadu na danú vekovú skupinu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 104
Matteo Salvini
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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 
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.

(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 úpravu maximálnych obsahov 
pre emisie a ich metód merania, metodiku 
na určenie, či má tabakový výrobok 
charakteristickú príchuť, 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.

Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 3 a článku 6 ods. 2 druhý pododsek.)

Pozmeňujúci návrh 105
Franz Obermayr

Návrh smernice
Odôvodnenie 38
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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 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.

(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 metód merania, 
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. 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.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 106
Robert Rochefort

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Komisia by mala monitorovať vývoj 
a predložiť správu 5 rokov po dátume 

(39) Komisia by mala monitorovať vývoj 
a predložiť správu 3 roky po dátume 
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transpozície tejto smernice, aby sa 
posúdilo, či sú potrebné zmeny a doplnenia 
tejto smernice.

transpozície tejto smernice, aby sa 
posúdilo, či sú potrebné zmeny a doplnenia 
tejto smernice, a to najmä pokiaľ ide o 
balenie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Wim van de Camp

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(40) Táto smernica plne harmonizuje
určité aspekty týkajúce sa výroby, 
prezentácie a predaja tabakových a
súvisiacich výrobkov. Členské štáty by
nemali mať možnosť zachovávať alebo
zaviesť do svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov ustanovenia, ktoré sa
odchyľujú od požiadaviek na označovanie 
a balenie stanovených v tejto smernici.

Or. en
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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 108
Franz Obermayr

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členské štáty však nemôžu prijať
žiadne odchýlky, pokiaľ ide o vzhľad a
predaj tabakových výrobkov. To platí 
najmä pre predpisy týkajúce sa
označovania a balenia.

Or. de

Odôvodnenie

Rozdielne predpisy týkajúce sa označovania a balenia v členských štátoch by do značnej 
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miery obmedzovali voľný pohyb tovaru v prípade tabakových výrobkov na vnútornom trhu. 
Prísnejšie opatrenia pre balenie, ako je „jednoduché balenie“, navyše nie sú vhodné, pretože
uľahčujú falšovanie.

Pozmeňujúci návrh 109
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Členskému štátu, ktorý považuje za
nevyhnutné udržať a/alebo zaviesť 
vnútroštátne a/alebo regionálne opatrenia
na udržiavanie tradičných tabakových
plantáží z oprávnených dôvodov, keďže 
miestne obyvateľstvo je od nich
socioekonomicky závislé a výroba má
kultúrnu hodnotu, by sa malo povoliť tak 
urobiť.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 110
Wim van de Camp

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 

(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.
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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.

Or. en

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 111
Franz Obermayr

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 

(41) Členské štáty by mali mať možnosť 
prijať prísnejšie pravidlá týkajúce sa
tabakových výrobkov, ktoré považujú za 
potrebné na ochranu verejného zdravia, 
za predpokladu, že tieto pravidlá nepatria 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Za
predpokladu, že tabakové výrobky alebo
súvisiace výrobky spĺňajú požiadavky tejto
smernice, členské štáty nemôžu zakazovať
ani obmedzovať dovoz, predaj alebo 
spotrebu týchto výrobkov.
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uplatňovanie tejto smernice. V prípade 
technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov 
a o pravidlách pre služby informačnej 
spoločnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Rozdielne predpisy týkajúce sa označovania a balenia v členských štátoch by do značnej 
miery obmedzovali voľný pohyb tovaru v prípade tabakových výrobkov na vnútornom trhu. 
Prísnejšie opatrenia pre balenie, ako je „jednoduché balenie“, navyše nie sú vhodné, pretože
uľahčujú falšovanie.

Pozmeňujúci návrh 112
Toine Manders

Návrh smernice
Odôvodnenie 43a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43a) Členské štáty by mali rešpektovať
právo na čistý vzduch v zmysle článku 7
písm. b) a článku 12 Medzinárodného
paktu o hospodárskych, sociálnych a
kultúrnych právach, ktoré stanovujú
práva na bezpečné a zdravotne 
vyhovujúce pracovné podmienky a právo 
každého na dosiahnutie najvyššej 
dosiahnuteľnej úrovne fyzického a 
duševného zdravia. Toto je v súlade s
cieľom článku 37 Charty základných práv
EÚ, podľa ktorého sa vysoká úroveň 
ochrany životného prostredia 
a zlepšovanie kvality životného prostredia 
musia začleniť do politík Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Toine Manders

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) zákazu uvádzania tabaku určeného na 
vnútorné použitie na trh;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) zákazu uvádzania tabaku určeného na 
vnútorné použitie na trh;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Preslav Borissov

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Nora Berra

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;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 118
Matteo Salvini

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;

Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 119
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „prídavná látka“ je látka obsiahnutá 
v tabakovom výrobku, v jeho jednotlivom 
balení alebo akomkoľvek vonkajšom 
obale s výnimkou tabakových listov 
a iných prírodných alebo nespracovaných 
častí rastlín tabaku;

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vypustenie vymedzenia prídavnej látky a príslušných
odkazov v texte, keďže nesúhlasíme s reguláciou látok prítomných v balení v rámci smernice s
výnimkou toho, čo sa z balenia dostane do konečného výrobku. Otázku tohto presunu nie je 
potrebné regulovať v článku 2 druhom vymedzení v dôsledku zmeny vymedzenia zložiek, v 
rámci ktorého sa navyše táto regulácia javí ako vhodnejšia.

Pozmeňujúci návrh 120
Wim van de Camp

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

(2) „prídavná látka“ je látka obsiahnutá 
v tabakovom výrobku, v jeho jednotlivom 
balení alebo akomkoľvek vonkajšom 
obale s výnimkou tabakových listov 
a iných prírodných alebo nespracovaných 
častí rastlín tabaku;

(2) „prídavná látka“ je akákoľvek látka 
použitá pri výrobe tabakového výrobku 
s výnimkou tabakových listov a iných 
prírodných alebo nespracovaných častí 
rastlín tabaku, ktorá má byť prítomná v
konečnom výrobku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

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

Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 122
Wim van de Camp

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 

(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 
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začiatkom zamýšľaného použitia 
tabakového výrobku alebo počas neho;

začiatkom zamýšľaného použitia 
tabakového výrobku alebo počas neho. 
Tradičné príchute tabakových výrobkov, 
ako je mentol, sa nepovažujú za
charakteristické príchute.

Or. en

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 123
Maria do Céu Patrão Neves

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 alebo mentolovej, ktorú výrobku 
dodáva prídavná látka alebo kombinácia 
prídavných látok okrem iného vrátane 
ovocia, korenia, bylín, alkoholu, 
cukroviniek alebo vanilky a ktorú možno 
rozpoznať pred začiatkom zamýšľaného 
použitia tabakového výrobku alebo počas 
neho;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 124
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „charakteristická príchuť“ je 
rozlíšiteľná vôňa alebo chuť s výnimkou 

(4) „charakteristická príchuť“ je 
rozlíšiteľná vôňa alebo chuť s výnimkou 
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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;

tabakovej, ktorú výrobku dodáva prídavná 
látka alebo kombinácia prídavných látok 
okrem iného vrátane ovocia, korenia, bylín, 
alkoholu, cukroviniek alebo vanilky 
a ktorú možno rozpoznať pred začiatkom 
zamýšľaného použitia tabakového výrobku 
alebo počas neho;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 125
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 126
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „cezhraničný predaj na diaľku“ sú 
predajné služby na diaľku, v rámci ktorých 
sa spotrebiteľ v čase objednávky výrobku 
nachádza v inom členskom štáte alebo 
v tretej krajine než tej, v ktorej má 
maloobchodná predajňa sídlo; usudzuje sa, 
že maloobchodná predajňa má sídlo 
v členskom štáte:

(11) „cezhraničný predaj na diaľku“ sú 
predajné služby na diaľku, v rámci ktorých 
sa spotrebiteľ v čase objednávky výrobku 
nachádza v inom členskom štáte alebo 
v tretej krajine než tej, v ktorej má 
maloobchodná predajňa sídlo; 
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Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 127
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade fyzickej osoby, ak má miesto 
podnikania v uvedenom členskom štáte;

vypúšťa sa

Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 128
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v ostatných prípadoch, ak má svoje 
registrované sídlo, ústredie alebo miesto 
podnikania vrátane pobočky, zastúpenia 
alebo akéhokoľvek iného zariadenia 
v uvedenom členskom štáte;

vypúšťa sa

Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 129
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 18



AM\935348SK.doc 53/118 PE510.660v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) „zložka“ je prídavná látka, tabak 
(listy alebo iné prírodné, spracované alebo 
nespracované časti tabakových rastlín 
vrátane expandovaného 
a rekonštituovaného tabaku), ako aj 
akákoľvek látka prítomná v konečnom 
tabakovom výrobku vrátane papiera, filtra, 
atramentov, kapsúl a lepidiel;

(18) „zložka“ je akákoľvek látka alebo jej 
súčasť okrem tabakového listu a iných 
prírodných alebo nespracovaných častí 
tabakovej rastliny, ktorá sa používa pri 
výrobe alebo príprave tabakového výrobku 
a ešte stále je prítomná v konečnom
výrobku, hoci aj v zmenenej forme, 
vrátane papiera, filtra, atramentov a
lepidiel;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie navrhnuté Komisiou nahrádza vymedzenie v článku 2 smernice 2001/37 ES.

Pozmeňujúci návrh 130
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) „zložka“ je prídavná látka, tabak (listy 
alebo iné prírodné, spracované alebo 
nespracované časti tabakových rastlín 
vrátane expandovaného 
a rekonštituovaného tabaku), ako aj 
akákoľvek látka prítomná v konečnom 
tabakovom výrobku vrátane papiera, filtra, 
atramentov, kapsúl a lepidiel;

(18) „zložka“ je prídavná látka, ako aj 
akákoľvek látka prítomná v konečnom 
tabakovom výrobku vrátane papiera, filtra, 
atramentov, kapsúl a lepidiel;

Or. it

Odôvodnenie

Podobne ako bolo navrhnuté Európskou komisiou v súvislosti s revíziou smernice
2001/110/ES o mede, aj v tomto prípade je dôležité rozlišovať medzi zložkou a prirodzenou 
súčasťou výrobku. Z tohto dôvodu je potrebné považovať tabak za prirodzenú súčasť
tabakových výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 131
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) „zložka“ je prídavná látka, tabak 
(listy alebo iné prírodné, spracované alebo 
nespracované časti tabakových rastlín 
vrátane expandovaného 
a rekonštituovaného tabaku), ako aj 
akákoľvek látka prítomná v konečnom 
tabakovom výrobku vrátane papiera, filtra, 
atramentov, kapsúl a lepidiel;

(18) „zložka“ je akákoľvek látka použitá
pri výrobe alebo príprave tabakového 
výrobku alebo akejkoľvek súčasti
tabakového výrobku (vrátane papiera, 
filtra, atramentov kapsúl a lepidiel), ktorá 
je stále prítomná v konečnom tabakovom
výrobku;

Or. it

Odôvodnenie

Je vhodnejšie, aby vymedzenie zložky bolo v súlade s vymedzením, ktoré je už obsiahnuté v
platnej smernici o tabakových výrobkoch. Toto vymedzenie nezahŕňa tabakový list, zvyšky
prostriedkov na ochranu plodín alebo balenie. Vymedzenie sa v skutočnosti týka látok (iných
ako tabak), ktoré sú vložené výrobcami a ktoré sú prítomné v konečnom výrobku.

Pozmeňujúci návrh 132
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) „prirodzená súčasť“ je tabak (listy 
alebo iné prírodné, spracované alebo 
nespracované časti tabakových rastlín 
vrátane expandovaného 
a rekonštituovaného tabaku);

Or. it

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 2 ods. 18.)
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Odôvodnenie

Podobne ako bolo navrhnuté Európskou komisiou v súvislosti s revíziou smernice
2001/110/ES o mede, aj v tomto prípade je dôležité rozlišovať medzi zložkou a prirodzenou 
súčasťou výrobku. Z tohto dôvodu je potrebné považovať tabak za prirodzenú súčasť
tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 133
Sylvana Rapti

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Gino Trematerra

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“ je maximálne 
množstvo alebo emisia určitej látky 
v tabakovom výrobku merané v gramoch;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 135
Matteo Salvini
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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;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 136
Lara Comi

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“ je maximálne 
množstvo určitej látky v tabakovom 
výrobku merané v gramoch;

Or. it

Odôvodnenie

Uvažovať o možnosti, že by maximálne limity emisií mohli byť tiež nulové, by znamenalo
otvoriť de facto cestu k zákazu akéhokoľvek tabakového výrobku na súčasnom trhu.

Pozmeňujúci návrh 137
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. „nová kategória tabakových výrobkov“ 
sú tabakové výrobky s výnimkou cigariet, 

(Netýka sa slovenskej verzie.)



AM\935348SK.doc 57/118 PE510.660v01-00

SK

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;

Or. it

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 138
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 24a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) „jednoduché balenie“ je
štandardizovaná farba, písmo, veľkosť a
umiestnenie značiek a variant značiek na
baleniach a štandardizovaná farba balení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Matteo Salvini

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 sprístupnenie 
výrobkov spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, odplatne alebo 
bezodplatne;
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Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 140
Wim van de Camp

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;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 141
Wim van de Camp

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 
podrobnejšie vymedzený v smernici Rady
2011/64/EÚ z 21. júna 2011;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 30
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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;

Or. en

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 143
Matteo Salvini

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 

(30) „podstatná zmena okolností“ je 
zvýšenie objemu predaja určitej kategórie 
výrobkov, akými sú fajkový tabak, cigary, 
cigarky, najmenej o 25 % v celej Únii, 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 celej Únii
v prípade príslušnej kategórie výrobkov, 
pričom sa vychádza zo správy 
Eurobarometra z ____ [dátum sa stanoví 
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Eurobarometra z ____ [dátum sa stanoví 
v čase prijatia smernice] alebo z 
ekvivalentných štúdií o prevalencii;

v čase prijatia smernice] alebo z 
ekvivalentných štúdií o prevalencii;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 144
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) „tabak na fajčenie“ je tabakový 
výrobok s výnimkou bezdymového 
tabakového výrobku;

(33) „tabak na fajčenie“ je tabakový 
výrobok, ktorý je určený na horenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) „tabakové výrobky“ sú výrobky 
použiteľné na spotrebu spotrebiteľmi 
a pozostávajúce z tabaku, aj čiastočne, a to 
tiež geneticky modifikovaného;

(34) „tabakové výrobky“ sú výrobky 
použiteľné na spotrebu spotrebiteľmi 
a pozostávajúce z tabaku, aj čiastočne;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 146
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 35a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) „tradičná tabaková príchuť“ je
tabaková príchuť, ktorá sa v danom
členskom štáte alebo jeho časti nepretržite
používa najmenej 30 rokov;

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 147
Maria do Céu Patrão Neves

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) „výrobok so zníženým rizikom“ je
výrobok obsahujúci tabak, ktorý, ak je 
uvedený na trh, výrazne znižuje riziko
ochorení spojených s užívaním
konvenčných tabakových výrobkov. 
Výrobok, ktorý sa používa na liečbu
závislosti od tabaku, vrátane odvykania, 
nie je výrobkom so zníženým rizikom, ak
bol schválený ako liek.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 148
Ian Hudghton

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36b) „štandardizované balenie“ je 
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štandardizácia farby balenia a
odstránenie všetkých označení z balení s
výnimkou značky, ktorá sa na balení 
uvádza štandardizovaným písmom a v 
štandardizovanom umiestnení. 
Štandardizácia sa môže vzťahovať tiež na
tvar balenia, jeho veľkosť, spôsob
otvárania a iné formy vzhľadu. Príslušné 
právne označenia, ako sú zdravotné
výstrahy a daňové známky sa ponechávajú
na balení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Lara Comi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36c) „tabakový výrobok so zníženým 
rizikom“ je tabakový výrobok, ktorý
znižuje riziko ochorení spôsobených
konzumáciou tradičných tabakových
výrobkov;

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 17. Po tom, ako príslušné 
orgány vedecky overili, že niektoré tabakové výrobky novej generácie majú vlastnosti, ktoré 
znižujú škodlivosť, bolo by vhodné prijať účinné regulačné nástroje a zabezpečiť 
spotrebiteľovi možnosť získať správne informácie. V opačnom prípade by došlo k 
zablokovaniu investícií do výskumu, vývoja, inovácií, výroby a uvádzania na trh takých
výrobkov, ktoré mali ponúkať alternatívu k tradičným tabakových výrobkom, ktorá by bola
menej škodlivá pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 150
Patricia van der Kammen



AM\935348SK.doc 63/118 PE510.660v01-00

SK

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 151
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. el

Odôvodnenie

Maximálne obsahy sa považujú za základné prvky legislatívneho aktu a akákoľvek zmena
týchto prvkov by mala podliehať riadnemu legislatívnemu postupu.

Pozmeňujúci návrh 152
Sylvana Rapti

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

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 154
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. it

Odôvodnenie

Komisia by nemala mať právomoc znižovať maximálny obsah dechtu, nikotínu a oxidu
uhoľnatého prostredníctvom delegovaných aktov (a tým v podstate zakázať akýkoľvek 
tabakový výrobok, ktorý sa v súčasnosti nachádza na trhu), keďže ide o dôležité aspekty, ktoré 
nie sú nepodstatné v zmysle článku 290 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ. Zapojenie Európskeho
parlamentu a Rady je zásadné.

Pozmeňujúci návrh 155
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom zosúladiť maximálny obsah 
stanovený v odseku 1 s medzinárodne 
uznávanými normami.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 156
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet. 
S ohľadom na medzinárodne uznávané 
normy, ak sú k dispozícii, a na základe 
vedeckých poznatkov a obsahov 
oznámených členskými štátmi má Komisia 
právomoc prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 22 s cieľom prijať 

vypúšťa sa
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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.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 157
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 158
Wim van de Camp
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.

Or. en

Odôvodnenie

Maximálne obsahy sa považujú za základné prvky legislatívneho aktu a akákoľvek zmena
týchto prvkov by mala podliehať riadnemu legislatívnemu postupu.

Pozmeňujúci návrh 159
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet. 
S ohľadom na medzinárodne uznávané 
normy, ak sú k dispozícii, a na základe 
vedeckých poznatkov a obsahov 

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.
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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.

Or. el

Odôvodnenie

Maximálne obsahy sa považujú za základné prvky legislatívneho aktu a akákoľvek zmena
týchto prvkov by mala podliehať riadnemu legislatívnemu postupu.

Pozmeňujúci návrh 160
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, 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 Komisia
zváži primeranú politickú reakciu, 
v prípade potreby vrátane predloženia
návrhu na zmenu tejto smernice v súlade
so zisteniami uvedenými v správe, ako sa 
opisuje v článku 23.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.

Or. it

Odôvodnenie

Rozdelenie odseku na odseky 3 a 3a z dôvodu väčšej prehľadnosti.

Pozmeňujúci návrh 162
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktorý stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
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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.

tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.

Or. it

Odôvodnenie

Určovanie maximálnych obsahov ostatných emisií je nepochybne činnosť, ktorá je zameraná
na zmenu podstatných prvkov smernice v zmysle článku 290 ods. 1 ZFEÚ, a preto nemôže byť 
zverená Európskej Komisii bez zapojenia Európskeho parlamentu a Rady.

Pozmeňujúci návrh 163
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom upraviť maximálne obsahy emisií 
podľa odseku 3:
a) s ohľadom na medzinárodne uznávané 
normy, ak sú k dispozícii, alebo
b) ak vedecké poznatky preukážu, že
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.
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Or. it

Odôvodnenie

Rozdelenie súčasného textu na odsek 3 a nový odsek 3a a preformulovanie druhej časti z 
dôvodu väčšej prehľadnosti.

Pozmeňujúci návrh 164
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. el

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 165
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 166
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 168
Wim van de Camp
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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. S cieľom prijímať 
a upravovať metódy merania 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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. S cieľom 
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.

Or. it
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Odôvodnenie

Rozdelenie súčasného textu na odsek 4 a nový odsek 4a z dôvodu väčšej prehľadnosti.

Pozmeňujúci návrh 170
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4bis. Členské štáty oznamujú Komisii
všetky metódy merania, ktoré používajú 
v prípade emisií tabakových výrobkov s 
výnimkou cigariet. S cieľom upravovať 
metódy merania, ktoré sa majú používať
na úrovni Spoločenstva, 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.

Or. it

(Pozri smernicu 2001/37/ES, odôvodnenie 31.)

Pozmeňujúci návrh 171
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Wim van de Camp
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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 
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.

Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia a 
dovozcovia tabakových výrobkov 
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.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 173
Sylvana Rapti

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 
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 

Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia a 
dovozcovia tabakových výrobkov,
výrobkov obsahujúcich nikotín a
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 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 
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predkladajú pred uvedením nového alebo 
upraveného tabakového výrobku na trh.

dotknutých členských štátov. Informácie 
požadované v zmysle tohto článku sa 
predkladajú pred uvedením nového alebo 
upraveného tabakového výrobku na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

K tomuto zoznamu musí byť priložené 
vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú dôvody 
pre použitie týchto zložiek v tabakových 
výrobkoch. Tento zoznam uvádza ich 
status vrátane skutočnosti, či boli tieto 
zložky registrované podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemikálií (REACH)47, ako 
aj ich klasifikáciu podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 zo 16. decembra 2008 o 
klasifikácii, označovaní a balení látok 
a zmesí48. K zoznamu sú priložené aj 
toxikologické údaje, ktoré má výrobca 
alebo dovozca k dispozícii a ktoré sa týkajú 
týchto zložiek v zhorenej alebo nezhorenej 
forme, a odkazujú najmä na ich účinky na 
zdravie spotrebiteľov, pričom sa okrem 
iného zohľadnia aj všetky návykové 
účinky. Zoznam sa vyhotovuje 
v zostupnom poradí podľa hmotnosti 
každej zložky obsiahnutej vo výrobku. 
Výrobcovia a dovozcovia uvádzajú použité 
metódy merania pre látky s výnimkou 
dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého 
a emisií uvedených v článku 4 ods. 4. 
Členské štáty môžu takisto žiadať od 
výrobcov alebo dovozcov tabaku, aby 
vykonávali ďalšie skúšky, ktoré stanovili 

K zoznamu sú priložené aj toxikologické 
údaje, ktoré má výrobca alebo dovozca 
k dispozícii a ktoré sa týkajú týchto zložiek 
v zhorenej alebo nezhorenej forme, 
a odkazujú najmä na ich účinky na zdravie 
spotrebiteľov, pričom sa okrem iného 
zohľadnia aj všetky návykové účinky. 
Zoznam sa vyhotovuje v zostupnom poradí 
podľa hmotnosti každej zložky obsiahnutej 
vo výrobku. Výrobcovia a dovozcovia 
uvádzajú použité metódy merania pre látky 
s výnimkou dechtu, nikotínu, oxidu 
uhoľnatého a emisií uvedených v článku 4 
ods. 4.
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príslušné vnútroštátne orgány, s cieľom 
posúdiť účinky látok na zdravie, pričom 
sa okrem iného zohľadní ich návykovosť 
a toxicita.

Or. en

Odôvodnenie

Príliš veľa administratívnej záťaže pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh 175
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet sa uplatňovanie ustanovení tohto 
článku nevzťahuje, pokým nebudú 
stanovené metódy merania na úrovni
Spoločenstva podľa článku 4 ods. 4a.

Or. it

(Pozri smernicu 2001/37/ES, odôvodnenie 31.)

Pozmeňujúci návrh 176
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa 
nevzťahuje povinnosť predložiť údaje o
emisiách a obsahoch, pokým nebudú 
stanovené metódy merania na úrovni
Spoločenstva.

Or. en



PE510.660v01-00 78/118 AM\935348SK.doc

SK

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. Komisia bola 
vyzvaná, aby predložila príslušné návrhy. K stanoveniu týchto metód doposiaľ nedošlo.

Pozmeňujúci návrh 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6c. 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.

Or. de

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 178
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 
príchuťou na trh.

Členské štáty zakazujú uvádzanie tabaku 
na fajčenie s charakteristickou príchuťou 
na trh.

Or. en
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Odôvodnenie

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Pozmeňujúci návrh 179
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 
príchuťou na trh.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o článok 15 tejto smernice a švédsku kultúrnu výnimku týkajúcu sa tabaku 
určeného na vnútorné použitie, táto zásada by sa mala vzťahovať aj na reguláciu zložiek, 
keďže švédsky kultúrny tabak je často ochutený.

Pozmeňujúci návrh 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 

Členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 
príchuťou na trh za predpokladu, že
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príchuťou na trh. existuje jednoznačný vedecký dôkaz o 
tom, že určitá prídavná látka zvyšuje
toxicitu alebo návykovosť výrobku.

Or. pl

Odôvodnenie

Použitie charakteristickej príchute nemožno zakázať, pokiaľ neexistuje dôkaz, že zvyšujú 
škodlivosť tabakových výrobkov. Všetky tabakové výrobky sú škodlivé bez ohľadu na ich 
príchuť, a preto by určitý výrobok nemal byť zakázaný bez riadneho odôvodnenia.

Pozmeňujúci návrh 181
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 
príchuťou na trh.

Členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 
príchuťou na trh. Výnimka sa vzťahuje na
mentol, pretože sa považuje za tradičnú
tabakovú príchuť a nemal by byť
klasifikovaný s ostatnými tabakovými
príchuťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty nezakazujú používanie 
prídavných látok, ktoré sú nevyhnutné na 
výrobu tabaku na fajčenie, pokiaľ 
prídavné látky nedodávajú výrobku 
charakteristickú príchuť.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty nezakazujú používanie 
prídavných látok, ktoré sú nevyhnutné na 
výrobu tabakových výrobkov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 184
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zakazujú používanie 
prídavných látok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 zložiek, ktoré sú nevyhnutné na 
výrobu tabakových výrobkov, pokiaľ 
použitie týchto zložiek nedodáva výrobku 
charakteristickú príchuť.

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vyplýva z vypustenia vymedzenia prídavnej látky. Okrem toho sa 
odkaz v druhej vete odseku na prídavné látky, ktoré nedodávajú výrobku charakteristickú 
príchuť, javí ako nejasný vzhľadom na odkaz v prvej vete na zákaz tabakových výrobkov
s charakteristickou príchuťou. Pojem „nevyhnutnosti“ prídavnej látky pri výrobe výrobku je
taktiež nejasný a môže viesť k rozdielom v rozhodovaní členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 186
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 187
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 188
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 189
Andreas Schwab
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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

Or. de

Odôvodnenie

Návrh Komisie bude vytvárať právnu neistotu, pretože terminológia je nejasná.

Pozmeňujúci návrh 190
Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 za
predpokladu, že existuje jednoznačný
vedecký dôkaz o tom, že určitá prídavná 
látka zvyšuje toxicitu alebo návykovosť
výrobku. Filtre a kapsuly nesmú obsahovať 
tabak.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 191
Constance Le Grip

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 192
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ustanovenia odseku 5 sa nevzťahujú 
na technické zariadenia určené na
zníženie obsahu niektorých škodlivých
zložiek dymu alebo zvýšenie biologickej
rozložiteľnosti tabakových výrobkov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 193
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak z vedeckých poznatkov a zo 
skúseností získaných z uplatňovania 
odsekov 7 a 8 vyplýva, že určitá prídavná 
látka alebo určité množstvo tejto prídavnej 

vypúšťa sa
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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.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 194
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 195
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 

vypúšťa sa
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prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 22 s cieľom zrušiť uvedenú 
výnimku, ak dôjde podľa správy Komisie 
k podstatnej zmene okolností.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 196
Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všetky tabakové výrobky by mali byť zahrnuté v smernici z dôvodu ich negatívneho vplyvu na
zdravie, a to bez ohľadu na danú vekovú skupinu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 197
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 

vypúšťa sa
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s článkom 22 s cieľom zrušiť uvedenú 
výnimku, ak dôjde podľa správy Komisie 
k podstatnej zmene okolností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 200
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahujú zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5.

Or. en

Odôvodnenie

Zavádzanie nových povinností v súvislosti s príslušnými tabakovými výrobkami má vplyv na
rozsah pôsobnosti článku 6; malo by byť preto ponechané na zváženie spoluzákonodarcom a
malo by podliehať riadnemu legislatívnemu postupu.

Pozmeňujúci návrh 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 určený na 
vnútorné použitie sa nevzťahujú zákazy 
stanovené v odsekoch 1 a 5. 

Or. de
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Odôvodnenie

Spotreba tradičného šnupavého a žuvacieho tabaku sa obmedzuje na niekoľko málo regiónov
Európy a je prvkom udržiavania tradícií. Okrem toho šnupavý a žuvací tabak konzumujú
prevažne staršie osoby. V prípade ustanovení o označovaní v článkoch 10 a 11 sa na šnupavý
a žuvací tabak použijú rovnaké, menej obmedzujúce ustanovenia, ako v prípade cigár, 
cigariek a fajkového tabaku. Rovnaká výnimka by sa preto mala uplatňovať v článku 6.

Pozmeňujúci návrh 202
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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, tabak pre vodné fajky
a bezdymové tabakové výrobky 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.

Or. it

Odôvodnenie

Eurobarometer ukazuje, že používanie vodných fajok je rozšírenejšie medzi mladými ľuďmi a
študentmi v porovnaní s ostatnými kategóriami.

Pozmeňujúci návrh 203
Manfred Weber

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 

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

šnupavé tabakové výrobky. 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.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 204
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahujú zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Ustanovenia článku 6 ods. 1, 2 a 3 sa
nevzťahujú na tabak určený na vnútorné 
použitie (snus).

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 206
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o článok 15 tejto smernice, regulácia tabaku určeného na vnútorné použitie
nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 207
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť grafickú integritu 
a viditeľnosť zdravotných výstrah sú 
zdravotné výstrahy vytlačené tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani 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.
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Or. el

Odôvodnenie

Daňová známka by mala byť umiestnená na otvore obalu tabakových výrobkov tak, aby bola 
zničená pri otváraní balenia, čím sa zamedzí viacnásobnému použitiu daňových známok a
pašovaniu.

Pozmeňujúci návrh 208
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť grafickú integritu 
a viditeľnosť zdravotných výstrah sú 
zdravotné výstrahy vytlačené tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani cenovými etiketami, 
značkami určenými na sledovanie 
a zisťovanie, bezpečnostnými prvkami 
alebo akýmkoľvek typom obalu, vrecka, 
puzdra, škatuľky alebo iného prostriedku 
alebo otvorením jednotlivého balenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť grafickú integritu 
a viditeľnosť zdravotných výstrah sú
zdravotné výstrahy vytlačené tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými známkami, 

3. Zdravotné výstrahy sú vytlačené tak, 
aby boli neodstrániteľné, nezmazateľné a
viditeľné. Všetky druhy daňových 
známok, cenových etikiet, značiek 
určených na sledovanie a zisťovanie, 
bezpečnostných prvkov alebo 
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cenovými etiketami, značkami určenými
na sledovanie a zisťovanie, 
bezpečnostnými prvkami alebo 
akýmkoľvek typom obalu, vrecka, puzdra, 
škatuľky alebo iného prostriedku alebo 
otvorením jednotlivého balenia.

akéhokoľvek typu obalu, vrecka, puzdra, 
škatuľky alebo iného prostriedku musia pri 
ich používaní umožniť viditeľnosť a
čitateľnosť zdravotných výstrah. To isté
platí pre dizajn otvárania jednotlivého
balenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
zdravotné výstrahy na hlavnom povrchu 
jednotlivého balenia alebo akéhokoľvek 
vonkajšieho obalu plne viditeľné. Pri 
uvádzaní tabakových výrobkov na trh
musia obaly, vrecká, puzdrá, škatuľky
alebo iné prostriedky umožňovať
viditeľnosť a čitateľnosť zdravotných 
výstrah.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.
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Or. el

Odôvodnenie

Daňová známka by mala byť umiestnená na otvore obalu tabakových výrobkov tak, aby bola 
zničená pri otváraní balenia, čím sa zamedzí viacnásobnému použitiu daňových známok a
pašovaniu.

Pozmeňujúci návrh 212
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Obrázky jednotlivých balení 
a akýchkoľvek vonkajších obalov, ktoré sú 
určené spotrebiteľom v Únii, sú v súlade 
s ustanoveniami tejto kapitoly.

7. Voliteľné obrázky jednotlivých balení 
a akýchkoľvek vonkajších obalov, ktoré sú 
určené spotrebiteľom v Únii, sú v súlade 
s ustanoveniami tejto kapitoly.

Or. el

Odôvodnenie

Zavedenie obrázkov by malo zostať v právomoci každého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 213
Ian Hudghton

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Členské štáty môžu na účely ochrany 
verejného zdravia zachovať alebo zaviesť 
vnútroštátne pravidlá týkajúce sa
označovania a balenia tabakových
výrobkov, ktoré idú nad rámec pravidiel 
stanovených v tejto smernici, vrátane 
zachovania alebo zavedenia ustanovení, 
ktoré umožňujú štandardizované balenie
tabakových výrobkov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. 
V prípade tabaku na šúľanie sa informačný 
odkaz vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný 
pri otvorení jednotlivého balenia. 
Všeobecná výstraha aj informačný odkaz 
pokrývajú 50 % povrchu, na ktorom 
sú vytlačené.

Or. el

Odôvodnenie

Tieto rozmery nemožno použiť na všetky typy balení. Nepriamo by sa tým zaviedla jednotná
veľkosť, tvar a vzhľad balíčkov, čo by viedlo k výraznému narušeniu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 215
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. 
V prípade tabaku na šúľanie sa informačný 
odkaz vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný 
pri otvorení jednotlivého balenia. 
Všeobecná výstraha aj informačný odkaz 
pokrývajú 50 % povrchu, na ktorom 
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% povrchu, na ktorom sú vytlačené. sú vytlačené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Gino Trematerra

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. 
V prípade tabaku na šúľanie sa informačný 
odkaz vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný 
pri otvorení jednotlivého balenia. 
Všeobecná výstraha aj informačný odkaz 
pokrývajú 50 % povrchu, na ktorom 
sú vytlačené.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 217
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení čiernym
tučným písmom typu Helvetica na bielom 
alebo farebnom podklade. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 218
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz môžu 
pokrývať až 50 % povrchu, na ktorom 
sú vytlačené.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 219
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení, pričom
pokrývajú väčšinu povrchu výrazne
viditeľným spôsobom. V prípade tabaku na 
šúľanie sa informačný odkaz vytlačí na 
povrch, ktorý je viditeľný pri otvorení 
jednotlivého balenia. Všeobecná výstraha 
aj informačný odkaz pokrývajú 50 % 
povrchu, na ktorom sú vytlačené.

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 220
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 45 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené. V 
prípade tabaku na fajčenie iného ako 
cigarety a tabak na šúľanie sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. 
Všeobecná výstraha aj informačný odkaz 
pokrývajú 50 % povrchu, na ktorom 
sú vytlačené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. 
V prípade tabaku na šúľanie sa informačný 
odkaz vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný 
pri otvorení jednotlivého balenia. 
Všeobecná výstraha aj informačný odkaz 
pokrývajú 50 % povrchu, na ktorom 
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výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 50 
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.

sú vytlačené.

Or. it

Odôvodnenie

Vyjadrenie zdravotných výstrah aj uvedením ich výšky a šírky v milimetroch eliminuje z trhu
mnoho formátov balenia a zjednocuje tvar a dizajn samotného obalu, čím ohrozuje hodnotu
trhu a zvyšuje riziko nezákonného obchodovania bez prínosu zo zdravotného hľadiska. To 
všetko bude mať výrazný vplyv na zamestnanosť a príjmy. Okrem toho ustanovenia tohto 
odseku porušujú dohody TRIPS a TBT Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Pozmeňujúci návrh 222
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(a) s cieľom upraviť znenie zdravotných 
výstrah stanovených v odsekoch 1 a 2 
podľa vedeckého vývoja a vývoja trhu;
(b) s cieľom vymedziť umiestnenie, 
formát, rozloženie a dizajn zdravotných 
výstrah vymedzených v tomto článku 
vrátane typu písma a farby pozadia.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 223
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) s cieľom vymedziť umiestnenie, 
formát, rozloženie a dizajn zdravotných 

vypúšťa sa
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výstrah vymedzených v tomto článku 
vrátane typu písma a farby pozadia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Franz Obermayr

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 225
Lara Comi

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 226
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b
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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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 227
Matteo Salvini

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.

(b) s cieľom vymedziť rozloženie a dizajn 
zdravotných výstrah vymedzených v tomto 
článku vrátane veľkosti písma a farby 
pozadia s náležitým zohľadnením
jazykových obmedzení každého členského 
štátu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 228
Adam Bielan

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.

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

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 229
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) sa skladajú z textovej výstrahy 
uvedenej v prílohe I;

Or. el

Odôvodnenie

Zavedenie obrázkov by malo zostať v právomoci každého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 230
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 85 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 232
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú minimálne 50 % a 
maximálne65 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 43 % vonkajšej plochy 
predného povrchu a 62 % vonkajšej 
plochy zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 234
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 235
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Gino Trematerra

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 237
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. el
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Odôvodnenie

Veľkosť zdravotných výstrah by sa mala zvýšiť primeraným spôsobom a nemala by presiahnuť
50 % povrchu balenia tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 238
Preslav Borissov

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 240
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 241
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. it

Odôvodnenie

Zväčšenie plochy výstrah na 50 %, je viac než dostatočné na zabezpečenie cieľov
informovania spotrebiteľov. Nie je navyše ani preukázané, že zväčšenie zdravotných výstrah
vedie k zníženiu počtu fajčiarov. Stanovenie veľkosti výstrahy na 75 % plochy by mohlo
ohroziť základné práva chránené EÚ a dohodami WTO, vrátane práv týkajúcich sa ochrany
duševného vlastníctva a priemyselných ochranných známok.

Pozmeňujúci návrh 242
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 50 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 



PE510.660v01-00 108/118 AM\935348SK.doc

SK

balenia; balenia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 243
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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;

Or. it

Odôvodnenie

Umiestnenie zdravotnej výstrahy na hornom okraji balíčka by viedlo k jej porušeniu pri
otváraní a daňové známky by sa museli nachádzať v dolnej časti, pričom by neboli roztrhnuté
v okamihu otvorenia balenia a mohli by byť teda znovu použité. Určenie rovnakého smeru pre 
všetky informácie na balíčku by obmedzilo používanie ochrannej známky, ktorá by mohla byť 
umiestnená v iných smeroch ako zdravotné výstrahy.

Pozmeňujúci návrh 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 245
Gino Trematerra

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 246
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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;

Or. it

Odôvodnenie

Aby sa spotrebiteľovi umožnilo rozpoznať značku výrobku, ktorý kupuje.

Pozmeňujúci návrh 247
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) sa reprodukujú v súlade s formátom, 
rozložením, dizajnom a rozmermi 
stanovenými Komisiou v súlade s odsekom 
3;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 249
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. el

Odôvodnenie

Tieto rozmery nemožno použiť na všetky typy balení. Nepriamo by sa tým zaviedla jednotná
veľkosť, tvar a vzhľad balíčkov, čo by viedlo k výraznému narušeniu hospodárskej súťaže. 
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Okrem toho v písmene c) tohto článku sa stanovuje percento vonkajšej plochy jednotlivého 
balenia, takže nie je vhodné odkazovať na rozmery balíčkov cigariet.

Pozmeňujúci návrh 250
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 253
Gino Trematerra

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 254
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 255
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 256
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. it

Odôvodnenie

Vyjadrenie zdravotných výstrah aj uvedením ich výšky a šírky v milimetroch eliminuje z trhu
mnoho formátov balenia a zjednocuje tvar a dizajn samotného obalu, čím ohrozuje hodnotu
trhu a zvyšuje riziko nezákonného obchodovania bez prínosu zo zdravotného hľadiska. To 
všetko bude mať výrazný vplyv na zamestnanosť a príjmy. Okrem toho ustanovenia tohto 
odseku porušujú dohody TRIPS a TBT Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Pozmeňujúci návrh 257
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 258
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) výška: minimálne 64 mm; vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 259
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) výška: minimálne 64 mm; i) výška: maximálne 43 mm;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 260
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) výška: minimálne 64 mm; (i) výška: minimálne 68 mm;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) šírka: minimálne 55 mm. vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 262
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(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;
(c) vymedziť umiestnenie, formát, 
rozloženie, dizajn, striedanie a rozmery 
zdravotných výstrah;
(d) odchylne od článku 7 ods. 3 stanoviť 
podmienky, za ktorých zdravotné výstrahy 
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môžu byť pri otvorení jednotlivého 
balenia porušené, a to spôsobom, ktorý 
zabezpečuje grafickú integritu 
a viditeľnosť textu, fotografií 
a informácií o odvykaní od fajčenia.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 263
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Franz Obermayr

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 265
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. el

Odôvodnenie

Rozmery zdravotných výstrah sú základnými prvkami legislatívneho aktu a akákoľvek zmena 
týchto údajov by mala podliehať obvyklému legislatívnemu postupu.

Pozmeňujúci návrh 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 267
Gino Trematerra

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it
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