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Sprememba 55
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Predlog Komisije Sprememba

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

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

Or. en

Sprememba 56
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Sprememba

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

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

Or. en

Predlog spremembe 57
Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Tobačni proizvodnji v zapostavljenih 
območjih, kot so najbolj oddaljene regije, 
kjer je pogosto povezana s posebnimi 
zemljepisnimi in družbenoekonomskimi 
pogoji ter ima kulturno vrednost zaradi 
uporabljenih načinov obrtne proizvodnje, 
bi morala EU posvetiti posebno pozornost 
in državam članicam omogočiti, da za 
ohranitev proizvodnje v teh regijah 
uporabijo posebne ukrepe; 

Or. pt

Predlog spremembe 58
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it
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Obrazložitev

Cilji na področju preprečevanja in zmanjšanja uporabe tobaka se lahko dosežejo samo z 
zagotavljanjem izobraževanja, obveščanja in pomoči za državljane. Ta direktiva je dodatno 
sredstvo za doseganje teh ciljev. 

Predlog spremembe 59
Wim van de Camp

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. xm

Sprememba 60
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Predlog Komisije Sprememba

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

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

Or. en
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Sprememba 61
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Predlog Komisije Sprememba

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

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

Or. en

Predlog spremembe 62
Wim van de Camp

Predlog direktive
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. xm

Obrazložitev

Mentol se v tradicionalnih tobačnih izdelkih uporablja od dvajsetih let dvajsetega stoletja. Ni 
dovolj dokazov, da bi slabo vplival na kadilsko vedenje med mladimi.

Sprememba 63
Preslav Borissov

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Predlog Komisije Sprememba

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 

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

Or. en

Predlog spremembe 64
Franz Obermayr

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Ni znanstveno dokazano, da bi tobačni izdelki z aromo mentola mlade prej pripravili do tega, 
da začnejo kaditi, kot običajni tobačni izdelki.
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Predlog spremembe 65
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 
lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov.
Komisijo se poziva k izvedbi znanstvene 
raziskave o dejanskem učinku teh 
izdelkov na povečanje števila kadilcev.

Or. pt

Sprememba 66
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Predlog Komisije Sprememba

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k 
zmanjšanju dodatkov ali kombinacije 
dodatkov v takšnem obsegu, da dodatki ne 
povzročijo več značilne arome. Uporaba 
dodatkov, potrebnih za proizvodnjo 
tobačnih izdelkov, bi morala biti 
dovoljena, a le dokler ne povzroči značilne 

črtano
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arome. Komisija bi morala zagotoviti 
enotne pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

Or. en

Utemeljitev

Da trg dodatkov ne bi bil še bolj razdrobljen, je treba prepovedati vse dodatke, vključno z 
aromami, saj prispevajo k večji privlačnosti tobačnih izdelkov, kar je v nasprotju z bistvom te 
direktive.

Predlog spremembe 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl
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Sprememba 68
Preslav Borissov

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Predlog Komisije Sprememba

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

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

Or. en

Utemeljitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 6(6) predlagane direktive.

Predlog spremembe 69
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 

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

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 70
Franz Obermayr

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Nekateri dodatki lahko pri potrošniku 
ustvarjajo vtis, da so tobačni izdelki 
koristni za zdravje, da predstavljajo 
zmanjšano tveganje za zdravje ali 
povečujejo umsko koncentracijo in telesno 
zmogljivost. Da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja, morajo države članice 
poskrbeti za ustrezno ozaveščanje 
potrošnikov, predvsem mladih.

Or. de

Sprememba 71
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Predlog Komisije Sprememba

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

črtano

Or. en

Utemeljitev

Direktiva bi morala zajemati vse tobačne izdelke zaradi njihovega negativnega učinka na 
zdravje in ne glede na zadevno starostno skupino potrošnikov.

Predlog spremembe 72
Nora Berra

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr
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Sprememba 73
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Predlog Komisije Sprememba

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Uživanje tradicionalnega njuhanca in tobaka za žvečenje je omejeno na zelo malo regij 
Evrope in spada k ohranjanju običajev. Poleg tega ti dve vrsti tobaka uživajo predvsem 
starejše osebe, zato bi moralo veljati enako izvzetje kot za cigare, cigarilose in tobak za pipo.
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Predlog spremembe 75
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

(Glej predlog sprememb člena 6(10).)

Predlog spremembe 76
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Uvedba sestavljenih 
zdravstvenih opozoril bi morala biti 
prepuščena presoji posameznih držav 
članic, medtem ko so besedilna opozorila 
obvezna v vsej Uniji, zajemajo pa znatne 
in vidne dele površine zavojčka. Za vsa 
zdravstvena opozorila bi bilo treba določiti 



PE510.660v01-00 16/113 AM\935348SL.doc

SL

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

najmanjši odstotek zunanje površine, da 
se zagotovi njihova vidnost in učinkovitost.

Or. el

Obrazložitev

Uvedba slik bi morala ostati v presoji posamezne države članice. Poleg tega bi bilo treba 
najmanjšo velikost za vsa zdravstvena opozorila nadomestiti z najmanjšo pokritostjo zunanje 
površine, saj navedene velikosti niso uporabne za vse vrste embalaže. Posredno bi bilo tako 
predpisano poenotenje velikosti, oblike in predstavitve zavojčkov.

Predlog spremembe 77
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 78
Adam Bielan
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Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Določbe o označevanju je treba 
prilagoditi, da ne bi zavajale potrošnikov. 
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret lahko zavaja potrošnike, 
saj iz tega pogosto sklepajo, da so nekatere 
cigarete manj škodljive od drugih. Podatki 
tudi kažejo, da so velika sestavljena 
zdravstvena opozorila bolj učinkovita od 
izključno besedilnih opozoril. Glede na to 
bi morala sestavljena zdravstvena 
opozorila postati obvezna v vsej Uniji, 
zajemati pa bi morala znatne in vidne dele 
površine zavojčka. Za vsa zdravstvena 
opozorila bi bilo treba določiti najmanjšo 
velikost, da se zagotovi njihova vidnost in 
učinkovitost.

Or. pl

Predlog spremembe 79
Franz Obermayr

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

površine zavojčka. Za vsa zdravstvena 
opozorila bi bilo treba določiti najmanjšo 
velikost, da se zagotovi njihova vidnost in 
učinkovitost, ter največjo velikost, da se ne 
poseže nesorazmerno v intelektualno 
lastnino (člen 17(2) Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah) in podjetniško 
svobodo (člen 16).

Or. de

Obrazložitev

Nesorazmerno poseganje v pravice v zvezi z blagovnimi znamkami in podjetniško svobodo pri 
oblikovanju embalaže bi privedlo do tega, da bi proizvajalci svoje tobačne izdelke razmejili 
od tistih svojih konkurentov predvsem s ceno, kar bi povzročilo pritisk nanjo. Tako bi tobačni 
izdelki sčasoma postajali ugodnejši in predvsem za mlade lažje dostopni.

Predlog spremembe 80
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

pogosteje od drugih mislijo, da je znamka 
cigaret, ki jih kadijo, manj škodljiva. To bi 
bilo treba rešiti z določitvijo besedil, ki se 
lahko pojavijo na zavojčku.

Or. el

Obrazložitev

Predlog direktive določa odpravo cigaret premera manj kot 7,5 mm. Vendar ustrezne študije 
ne dokazujejo, da bi bile take določbe v korist izpolnitvi ciljev direktive. Nasprotno, privedle 
bodo do motenj na notranjem trgu in izkrivljanja svobodne konkurence v tobačnem sektorju, 
saj se bodo kadilci odločali za uživanje cigaret splošno razpoložljivega premera ali pa nakup 
nedovoljenih izdelkov.

Predlog spremembe 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl

Obrazložitev

Tanke cigarete niso bolj škodljive in potrošnike lahko zavaja samo njihova embalaža. Če pa 
je ta vrsta izdelka v embalaži, ki je v skladu z določbami te direktive, potrošniki ne bodo 
zavedeni.

Sprememba 82
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Predlog Komisije Sprememba

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

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

Sprememba 83
Preslav Borissov

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Predlog Komisije Sprememba

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

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost 
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o opozorilih in glede nekaterih vidikov 
izgleda zavojčka tobačnih izdelkov, 
vključno z mehanizmom odpiranja.
Zavojček lahko zavajajo potrošnike, zlasti 
mlade, z navedbami, da so izdelki manj 
škodljivi. Tako je na primer pri določenih 
besedilih ali elementih, kot so „nizka 
vsebnost katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, 
„blagi“, „naravni“, „ekološki“, „brez 
dodatkov“, „brez arom“, „tanke“, ter pri 
imenih, slikah in simboličnih ali drugih 
oznakah. To bi bilo treba rešiti. Zgoraj 
omenjena besedila in elemente bi bilo 
treba odstraniti in nadomestiti s skupno 
izjavo, da so vse cigarete enako škodljive. 
Tako bi stvarno obvestili potrošnika, da so 
tanke ali mentolove cigarete enako 
nevarne kot navadne.

Or. en

Predlog spremembe 84
Matteo Salvini

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

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

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

Or. it

Predlog spremembe 85
Franz Obermayr

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“, 
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“, 
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, slikah 
in simboličnih ali drugih oznakah. 
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih kadijo, 
manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

Or. de

Predlog spremembe 86
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pt

Sprememba 87
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Predlog Komisije Sprememba

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

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

Or. en
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Sprememba 88
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Predlog Komisije Sprememba

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ki jih uporabljajo 
predvsem starejši uporabniki, bi bilo treba 
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
označevanja, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca rabe med mladimi. Pri 
označevanju teh drugih tobačnih izdelkov 
bi se moralo upoštevati posebna pravila. 
Zagotoviti je treba vidnost zdravstvenih 
opozoril na brezdimnih tobačnih izdelkih. 
Opozorila bi bilo zato treba namestiti na 
dve glavni površini embalaže brezdimnih 
tobačnih izdelkov.

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ki jih uporabljajo 
predvsem starejši uporabniki, bi morale 
veljati enake zahteve glede označevanja 
kot za cigarete in tobak za zvijanje. Pri 
označevanju teh tobačnih izdelkov bi se 
moralo upoštevati posebna pravila. 
Zagotoviti je treba vidnost zdravstvenih 
opozoril na brezdimnih tobačnih izdelkih. 
Opozorila bi bilo zato treba namestiti na 
dve glavni površini embalaže brezdimnih 
tobačnih izdelkov.

Or. en

Utemeljitev

Zagotoviti je treba enako zaščito vseh potrošnikov v vsej EU in visoko raven varovanja 
zdravja.

Predlog spremembe 89
Nora Berra

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo. 
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo. 
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
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nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti 
izdelkov.

nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov in zunanja embalaža 
označeni na poseben in varen način, 
njihovo gibanje pa bi bilo treba 
evidentirati, tako da se tem izdelkom v 
Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti 
izdelkov.

Or. fr

Sprememba 90
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Predlog Komisije Sprememba

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo. 
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo. 
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti 
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izdelkov. izdelkov. Z usklajenim izvajanjem 
carinske zakonodaje bodo imeli carinski 
organi večjo moč v boju zoper 
nedovoljeno trgovino, zlasti s povečanjem 
tehnične zmogljivosti.

Or. en

Sprememba 91
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Predlog Komisije Sprememba

(28) Za zagotovitev neodvisnosti in 
preglednosti bi morali proizvajalci 
tobačnih izdelkov skleniti pogodbe o 
hranjenju podatkov z neodvisnimi tretjimi 
stranmi pod nadzorom zunanjega revizorja. 
Podatke, ki se nanašajo na sistem sledenja, 
bi bilo treba hraniti ločeno od drugih 
podatkov, povezanih s podjetji, in morali bi 
biti pod nadzorom in vedno na voljo 
pristojnim organom držav članic in 
Komisije.

(28) Za zagotovitev učinkovitosti, 
neodvisnosti in preglednosti bi morali 
proizvajalci tobačnih izdelkov skleniti 
pogodbe o hranjenju podatkov z 
neodvisnimi tretjimi stranmi pod nadzorom 
zunanjega revizorja. Podatke, ki se 
nanašajo na sistem sledenja, bi bilo treba 
hraniti ločeno od drugih podatkov, 
povezanih s podjetji, in morali bi biti pod 
nadzorom in vedno na voljo pristojnim 
organom držav članic in Komisije.

Or. en

Sprememba 92
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Predlog Komisije Sprememba

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 
ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo38 je v državah 

črtano
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članicah prepovedala prodajo nekaterih 
vrst tobaka za oralno uporabo. 
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi39. Prepoved prodaje tobačnih 
izdelkov za oralno uporabo bi bilo treba 
ohraniti, da se na notranjem trgu prepreči 
uvedba izdelka, ki povzroča zasvojenost, 
ima škodljive učinke na zdravje in je 
privlačen za mlade. Za druge brezdimne 
tobačne izdelke, ki se ne proizvajajo za 
množični trg, strogi predpisi o 
označevanju in sestavinah štejejo za 
zadosten ukrep, da se širitev trga omeji na 
njihovo tradicionalno uporabo.
__________________
38 UL L 359, 8.12.1989, str. 1.
39 UL C 241, 29.8.1994.

Or. en

Sprememba 93
Preslav Borissov

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Predlog Komisije Sprememba

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Poleg tega bi lahko 
olajšala pritok ponarejenih izdelkov na 
trg. Zato bi bilo treba čezmejno prodajo 
tobačnih izdelkov na daljavo prepovedati.
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informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 94
Nora Berra

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Zato bi bilo treba tako 
prodajo prepovedati.



PE510.660v01-00 30/113 AM\935348SL.doc

SL

Or. fr

Predlog spremembe 95
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo
in brezplačno razdeljevanje ali izmenjava 
tobačnih izdelkov na javnih mestih v 
promocijske namene mladim olajšajo
dostop do tobačnih izdelkov in ogrožajo
skladnost z zahtevami zakonodaje za 
nadzor nad tobakom in zlasti te direktive.
Zato bi jih bilo treba prepovedati.

Or. it

(Glej predloge sprememb člena 16.)

Predlog spremembe 96
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
bi morala biti prepovedana, saj mladim 
olajša dostop do tobačnih izdelkov in 
ogroža skladnost z zahtevami te direktive.

Or. cs

Obrazložitev

Strokovnjaki so mnenja, da je ustrezna prepoved prodaje mladoletnim osebam preventivni 
ukrep, ki otroke in mladoletne osebe varuje pred posledicami kajenja.

Predlog spremembe 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
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pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Komisija 
bi morala spremljati razvoj in 5 let po roku 
za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
direktive.

pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Komisija 
bi morala spremljati razvoj in 5 let po roku 
za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
direktive. Otroke in mlade je treba 
izobraževati, saj se mladim tako na najbolj 
preprost in učinkovit način prepreči, da bi 
začeli kaditi. Razmisliti bi bilo treba tudi o 
ustanovitvi sklada, ki bi ga financirali 
proizvajalci tobačnih izdelkov in bi se 
uporabljal za financiranje protikadilskih 
kampanj. Države članice bi morale 
uskladiti zakonsko določeno starost za 
nakup tobačnih izdelkov, da bi znašala 18 
let.

Or. pl

Sprememba 98
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Predlog Komisije Sprememba

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini42 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Da so 
vsi nikotinski izdelki, katerih vsebnost 
nikotina je enaka ali večja od vsebnosti 
izdelkov, ki so bili predhodno odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, predmet 
istega pravnega okvira pojasnjuje pravni 

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini42 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Če bi 
za vse nikotinske izdelke, namenjene za 
medicinske namene za ljudi, veljal isti 
pravni okvir, bi bil jasen pravni položaj, 
usklajene razlike med nacionalnimi 
zakonodajami, zagotovljena enaka 
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položaj, usklajuje razlike med nacionalnimi 
zakonodajami, zagotavlja enako obravnavo
vseh nikotinskih izdelkov, ki se uporabljajo 
za opuščanje kajenja, in ustvarja spodbude 
za raziskave in inovacije na področju 
opuščanja kajenja. To ne bi smelo posegati 
v uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

obravnava vseh nikotinskih izdelkov, ki se 
uporabljajo za opuščanje kajenja, in 
ustvarjene spodbude za raziskave in 
inovacije na področju opuščanja kajenja. 
To ne bi smelo posegati v uporabo 
Direktive 2001/83/ES za druge izdelke, ki 
jih zajema ta direktiva, če so pogoji iz 
Direktive 2001/83/ES izpolnjeni. 

Or. en

Utemeljitev

Ker obstajajo nemedicinski nikotinski izdelki za nadomeščanje kajenja, ne bi bilo primerno 
uporabiti farmacevtske zakonodaje za vse nikotinske izdelke.

Predlog spremembe 99
Nora Berra

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini42

določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Da so 
vsi nikotinski izdelki, katerih vsebnost 
nikotina je enaka ali večja od vsebnosti 
izdelkov, ki so bili predhodno odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, predmet
istega pravnega okvira pojasnjuje pravni 
položaj, usklajuje razlike med 
nacionalnimi zakonodajami, zagotavlja
enako obravnavo vseh nikotinskih 
izdelkov, ki se uporabljajo za opuščanje 
kajenja, in ustvarja spodbude za raziskave 
in inovacije na področju opuščanja kajenja. 

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini42

določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Z 
uporabo istega pravnega okvira bo mogoče 
pojasniti pravni položaj, uskladiti razlike 
med nacionalnimi zakonodajami, 
zagotoviti enako obravnavo vseh 
nikotinskih izdelkov, ki se uporabljajo za 
opuščanje kajenja, in ustvariti spodbude za 
raziskave in inovacije na področju 
opuščanja kajenja. To ne bi smelo posegati 
v uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.
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To ne bi smelo posegati v uporabo 
Direktive 2001/83/ES za druge izdelke, ki 
jih zajema ta direktiva, če so pogoji iz 
Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

Or. fr

Predlog spremembe 100
Nora Berra

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Uvesti bi bilo treba določbe za 
označevanje nikotinskih izdelkov, ki ne 
presegajo praga iz te direktive, s čimer bi 
opozorili potrošnike na morebitno 
tveganje za zdravje.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 101
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah, 
določanjem izdelkov z značilnimi aromami 
ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah in 
določanjem izdelkov z značilnimi aromami 
ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom, bi bilo treba 
izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011.

Or. it
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(Gl. predlog spremembe člena 6(2)(2).)

Sprememba 102
Wim van de Camp

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Predlog Komisije Sprememba

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih.  Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje merilnih metod za emisije,
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost ali zasvojevalni 
učinek izdelka; uporabo zdravstvenih 
opozoril, posebnih identifikatorjev in 
varnostnih elementov pri označevanju in 
pakiranju; opredelitev ključnih elementov 
pogodb o hranjenju podatkov z 
neodvisnimi tretjimi stranmi; revidiranje 
nekaterih izjem za tobačne izdelke, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ter revidiranje vsebnosti 
nikotina v nikotinskih izdelkih.  Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Sprememba 103
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Predlog Komisije Sprememba

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje 
in brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih.  Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih.  Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Utemeljitev

Direktiva bi morala zajemati vse tobačne izdelke, ker škodljivo vplivajo na zdravje, in ne 
glede na zadevno starostno skupino potrošnikov.

Predlog spremembe 104
Matteo Salvini
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Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za:
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za:
prilagajanje vsebnosti v emisijah in njihove 
merilne metode za določanje mejnih 
vrednosti za sestavine, ki povečujejo 
toksičnost, zasvojevalni učinek ali 
privlačnost izdelka; metodologijo za 
ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo; uporabo zdravstvenih 
opozoril, posebnih identifikatorjev in 
varnostnih elementov pri označevanju in 
pakiranju; opredelitev ključnih elementov 
pogodb o hranjenju podatkov z 
neodvisnimi tretjimi stranmi; revidiranje 
nekaterih izjem za tobačne izdelke, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ter revidiranje vsebnosti 
nikotina v nikotinskih izdelkih. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. it

(Gl. predloge sprememb členov 3 in 6(2)(2).)

Predlog spremembe 105
Franz Obermayr

Predlog direktive
Uvodna izjava 38
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za:
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, 
ki povečujejo toksičnost, zasvojevalni 
učinek ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov 
pri označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi;
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode; 
opredelitev ključnih elementov pogodb o 
hranjenju podatkov z neodvisnimi tretjimi 
stranmi; revidiranje nekaterih izjem za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov. 
Zlasti je pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. de

Predlog spremembe 106
Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Komisija bi morala spremljati razvoj 
in 5 let po roku za prenos te direktive 
predložiti poročilo, da se oceni, ali so 

(39) Komisija bi morala spremljati razvoj 
in tri leta po roku za prenos te direktive 
predložiti poročilo, da bi se ocenilo, ali so 
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potrebne spremembe te direktive. potrebne spremembe te direktive, zlasti v 
zvezi s pakiranjem.

Or. fr

Predlog spremembe 107
Wim van de Camp

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko 
to stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja. 
Država članica lahko zaradi razlogov, ki 
se nanašajo na posebne okoliščine v tej 
državi članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
ravni varovanja zdravja, dosežene s to 
direktivo.

(40) Ta direktiva v celoti harmonizira 
nekatere vidike izdelave, predstavitve in 
prodaje tobačnih in sorodnih izdelkov. 
Države članice v nacionalni zakonodaji ne 
bi smele ohranjati ali uvajati določb, ki se 
razlikujejo od zahtev glede označevanja in 
pakiranja iz te direktive.

Or. xm

Obrazložitev

Notranjemu trgu ne bo koristilo, če bodo države članice lahko sprejemale nadaljnje odločitve 
v zvezi z vidiki, ki spadajo na področje uporabe te direktive. To bo privedlo do mozaika 
nacionalnih določb, kar ni v korist notranjemu trgu.

Predlog spremembe 108
Franz Obermayr



PE510.660v01-00 40/113 AM\935348SL.doc

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se
nanašajo na posebne okoliščine v tej 
državi članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja. 
Država članica pa ne sme uvajati 
drugačnih ukrepov v zvezi s predstavitvijo 
in prodajo tobačnih izdelkov. To velja še 
posebej za predpise o označevanju in 
pakiranju.

Or. de

Obrazložitev

Z drugačnimi predpisi o označevanu in pakiranju bi se prosti pretok blaga za tobačne izdelke 
na notranjem trgu močno omejil. Poleg tega strožji ukrepi za pakiranje, kot so tako imenovani 
navadni zavojčki, niso smiselni, ker bi poenostavili ponarejanje.

Predlog spremembe 109
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40a) Država članica, ki meni, da mora 
ohraniti in/ali uvesti nacionalne in/ali 
regionalne ukrepe za ohranitev 
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tradicionalnih tobačnih nasadov iz 
utemeljenega razloga, da je lokalno 
prebivalstvo odvisno od njih in ima 
proizvodnja kulturno vrednost, bi morala 
imeti pravico, da to stori.

Or. pt

Predlog spremembe 110
Wim van de Camp

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne 
ogrožajo polne uporabe te direktive. V 
skladu s tem bi države članice lahko na 
primer ohranile ali sprejele določbe o 
standardizaciji embalaže tobačnih 
izdelkov, če so te določbe skladne s 
Pogodbo, zavezami STO in ne vplivajo na 
polno uporabo te direktive. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev 
v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 
o določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
informacijske družbe.

(41) Države članic bi morale imeti 
možnost sprejemati strožja pravila v zvezi 
s tobačnimi izdelki, če je to po njihovem 
mnenju potrebno za zaščito javnega 
zdravja, kolikor ta pravila ne spadajo na 
področje uporabe določb te direktive. Če 
so tobačni ali sorodni izdelki v skladu z 
zahtevami te direktive, države članice ne 
prepovejo ali omejijo uvoza, prodaje ali 
uporabe teh izdelkov.

Or. xm

Obrazložitev

Notranjemu trgu ne bo koristilo, če bodo države članice lahko sprejemale nadaljnje odločitve 
v zvezi z vidiki, ki spadajo na področje uporabe te direktive. To bo privedlo do mozaika 
nacionalnih določb, kar ni v korist notranjemu trgu.
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Predlog spremembe 111
Franz Obermayr

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne 
ogrožajo polne uporabe te direktive. V 
skladu s tem bi države članice lahko na 
primer ohranile ali sprejele določbe o 
standardizaciji embalaže tobačnih 
izdelkov, če so te določbe skladne s 
Pogodbo, zavezami STO in ne vplivajo na 
polno uporabo te direktive. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev 
v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 
o določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
informacijske družbe.

(41) Države članice bi morale biti 
sposobne uvesti strožje predpise za 
tobačne izdelke, če menijo, da so potrebni 
za zaščito javnega zdravja, kolikor ti
predpisi ne spadajo na področje uporabe 
predpisov te direktive. Če so tobačni ali 
sorodni izdelki v skladu z zahtevami iz te 
direktive, države članice ne smejo 
prepovedati ali omejiti uvoza, prodaje ali 
uživanje teh izdelkov.

Or. de

Obrazložitev

Z drugačnimi predpisi o označevanu in pakiranju bi se prosti pretok blaga za tobačne izdelke 
na notranjem trgu močno omejil. Poleg tega strožji ukrepi za pakiranje, kot so tako imenovani 
navadni zavojčki, niso smiselni, ker bi poenostavili ponarejanje.

Sprememba 112
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 43 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(43 a) Države članice bi morale spoštovati 
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pravico do čistega zraka v smislu člena 
7(b) in člena 12 Mednarodnega pakta o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah, ki določata pravice do varnih in 
zdravih delovnih pogojev ter pravico 
vsakega posameznika, da uživa najvišji 
dosegljiv standard telesnega in duševnega 
zdravja. To je v skladu z namenom člena 
37 Listine o temeljnih pravicah, po 
katerem je treba v politike Unije vključiti 
visoko raven varstva in izboljšanje 
kakovosti okolja.

Or. en

Sprememba 113
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Predlog Komisije Sprememba

(45) Predlog vpliva na več temeljnih 
pravic, kakor so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), svoboda 
izražanja in informacij (člen 11), svoboda 
gospodarskih subjektov, ki opravljajo 
dejavnost (člen 16) in pravica do lastnine 
(člen 17). Obveznosti, naložene 
proizvajalcem, uvoznikom in 
distributerjem tobačnih izdelkov so 
potrebne za izboljšanje delovanja 
notranjega trga ob hkratnem zagotavljanju 
visoke ravni zdravja in varstva 
potrošnikov, kot je določeno v členu 35 in 
členu 38 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Uporaba te direktive bi 
morala upoštevati zakonodajo EU in 
ustrezne mednarodne obveznosti –

(45) Predlog vpliva na več temeljnih 
pravic, kakor so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), svoboda 
izražanja in informacij (člen 11), svoboda 
gospodarskih subjektov, ki opravljajo 
dejavnost (člen 16), pravica do lastnine 
(člen 17) in pravica do čistega zraka, kot 
je vsebovana v Mednarodnem paktu o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah (člen 7(b) in člen 12). 
Obveznosti, naložene proizvajalcem, 
uvoznikom in distributerjem tobačnih 
izdelkov so potrebne za izboljšanje 
delovanja notranjega trga ob hkratnem 
zagotavljanju visoke ravni zdravja in 
varstva potrošnikov, kot je določeno v 
členu 35 in členu 38 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah. Uporaba te direktive 
bi morala upoštevati zakonodajo EU in 
ustrezne mednarodne obveznosti –

Or. en



PE510.660v01-00 44/113 AM\935348SL.doc

SL

Sprememba 114
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Sprememba

(c) prepovedi dajanja na trg tobaka za 
oralno uporabo;

črtano

Or. en

Sprememba 115
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Sprememba

(c) prepovedi dajanja na trg tobaka za 
oralno uporabo;

črtano

Or. en

Sprememba 116
Preslav Borissov

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Predlog Komisije Sprememba

(d) čezmejni prodaji tobačnih izdelkov na 
daljavo;

(d) prepovedi čezmejne prodaje tobačnih 
izdelkov na daljavo;

Or. en
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Predlog spremembe 117
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) čezmejni prodaji tobačnih izdelkov na 
daljavo;

(d) prepovedi čezmejne prodaje tobačnih 
izdelkov na daljavo;

Or. fr

Predlog spremembe 118
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) čezmejni prodaji tobačnih izdelkov na 
daljavo;

(d) prepovedi čezmejne prodaje tobačnih 
izdelkov na daljavo;

Or. it

(Glej predloge sprememb člena 16.)

Predlog spremembe 119
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „dodatek“ pomeni snov v tobačnem 
izdelku, zavojčku ali kakršni koli zunanji 
embalaži, razen tobačnih listov in drugih
naravnih ali nepredelanih delov te 
rastline;

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je črtati opredelitev dodatka in sklicevanja nanjo v 
nadaljnjem besedilu, saj direktiva ne bi smela urejati snovi v zavojčku razen tistih, ki se 
prenesejo z zavojčka na končni izdelek. Poleg tega bi bilo bolj ustrezno to vprašanje urediti v 
okviru opredelitve sestavin. Glede na to, kako je spremenjena, je člen 2(2) nepotreben.

Predlog spremembe 120
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „dodatek“ pomeni snov v tobačnem 
izdelku, zavojčku ali kakršni koli zunanji 
embalaži, razen tobačnih listov in drugih 
naravnih ali nepredelanih delov te rastline;

(2) „dodatek“ pomeni vsako snov, ki se 
uporablja pri izdelavi tobačnega izdelka, 
razen tobačnih listov in drugih naravnih ali 
nepredelanih delov te rastline, in bo 
predvidoma vsebovana v končnem 
izdelku;

Or. xm

Predlog spremembe 121
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „sistem za preverjanje starosti“ 
pomeni računalniški sistem, s katerim se v 
elektronski obliki nedvoumno potrdi 
starost potrošnika v skladu z nacionalnimi 
zahtevami;

črtano

Or. it

(Glej predloge sprememb člena 16.)
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Predlog spremembe 122
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „značilna aroma“ pomeni značilen vonj 
ali okus, razen tobaka, ki nastane z 
dodatkom ali kombinacijo dodatkov, 
vključno (vendar ne izključno) z aromo 
sadja, začimb, zelišč, alkohola, bonbonov, 
mentola ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati 
pred ali med uporabo tobačnega izdelka;

(4) „značilna aroma“ pomeni značilen vonj 
ali okus, razen tobaka, ki nastane z 
dodatkom ali kombinacijo dodatkov, 
vključno (vendar ne izključno) z aromo 
sadja, začimb, zelišč, alkohola, bonbonov, 
mentola ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati 
pred ali med uporabo tobačnega izdelka. 
Tradicionalne arome tobačnih izdelkov, 
kot je mentol, ne štejejo za značilne 
arome.

Or. xm

Obrazložitev

Mentol se v tradicionalnih tobačnih izdelkih uporablja od dvajsetih let dvajsetega stoletja. Ni 
dovolj dokazov, da bi slabo vplival na kadilsko vedenje med mladimi.

Predlog spremembe 123
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „značilna aroma“ pomeni značilen vonj 
ali okus, razen tobaka, ki nastane z 
dodatkom ali kombinacijo dodatkov, 
vključno (vendar ne izključno) z aromo 
sadja, začimb, zelišč, alkohola, bonbonov, 
mentola ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati 
pred ali med uporabo tobačnega izdelka;

(4) „značilna aroma“ pomeni značilen vonj 
ali okus, razen tobaka ali mentola, ki 
nastane z dodatkom ali kombinacijo 
dodatkov, vključno (vendar ne izključno) z 
aromo sadja, začimb, zelišč, alkohola, 
bonbonov, mentola ali vanilje, ki jo je 
mogoče zaznati pred ali med uporabo 
tobačnega izdelka;

Or. pt
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Predlog spremembe 124
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „značilna aroma“ pomeni značilen vonj 
ali okus, razen tobaka, ki nastane z 
dodatkom ali kombinacijo dodatkov, 
vključno (vendar ne izključno) z aromo 
sadja, začimb, zelišč, alkohola, bonbonov, 
mentola ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati 
pred ali med uporabo tobačnega izdelka;

(4) „značilna aroma“ pomeni značilen vonj 
ali okus, razen tobaka, ki nastane z 
dodatkom ali kombinacijo dodatkov, 
vključno (vendar ne izključno) z aromo 
sadja, začimb, zelišč, alkohola, bonbonov 
ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati pred ali 
med uporabo tobačnega izdelka;

Or. de

Predlog spremembe 125
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „cigarilos“ pomeni majhno cigaro s 
premerom največ 8 mm;

črtano

Or. xm

Obrazložitev

Cigarilos je oblika cigare kot številne druge oblike, zato posebna opredelitev ni potrebna.

Predlog spremembe 126
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „čezmejna prodaja na daljavo“ pomeni (11) „čezmejna prodaja na daljavo“ pomeni 
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prodajo na daljavo, pri kateri je potrošnik 
ob naročilu izdelka lociran v državi članici, 
ki ni država članica ali tretja država, v 
kateri ima svoj sedež prodajno mesto. Šteje 
se, da ima prodajno mesto sedež v državi 
članici, če ima:

prodajo na daljavo, pri kateri je potrošnik 
ob naročilu izdelka lociran v državi članici, 
ki ni država članica ali tretja država, v 
kateri ima svoj sedež prodajno mesto:

Or. it

(Glej predloge sprememb člena 16.)

Predlog spremembe 127
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) v primeru, da je fizična oseba, svojo 
poslovno enoto v navedeni državi članici;

črtano

Or. it

(Glej predloge sprememb člena 16.)

Predlog spremembe 128
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v drugih primerih, svoj statutarni 
sedež, glavno upravo ali kraj poslovanja, 
vključno s podružnico, agencijo ali katero 
koli drugo poslovno enoto v navedeni 
državi članici;

črtano

Or. it

(Glej predloge sprememb člena 16.)
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Predlog spremembe 129
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „sestavina“ pomeni dodatek, tobak 
(njegove liste in druge naravne, predelane 
ali nepredelane dele rastline, vključno z 
ekspandiranim in rekonstituiranim 
tobakom), ter katero koli snov, ki je 
prisotna v končnem tobačnem izdelku, 
vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim 
črnilom, kapsulami in lepili;

(18) "sestavina" pomeni vsako snov ali 
sestavni del, z izjemo tobačnih listov in 
drugih naravnih ali nepredelanih delov
rastline tobaka, ki se uporablja pri izdelavi 
ali pripravi tobačnega izdelka in je še 
vedno prisotna v končnem izdelku, četudi v 
spremenjeni obliki, vključno s papirjem, 
filtrom, tiskarskim črnilom in lepili.

Or. xm

Obrazložitev

Opredelitev, ki jo je predlagala Komisija, je nadomeščena z opredelitvijo iz člena 2 Direktive 
2001/37/ES.

Predlog spremembe 130
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „sestavina“ pomeni dodatek, tobak 
(njegove liste in druge naravne, predelane 
ali nepredelane dele rastline, vključno z 
ekspandiranim in rekonstituiranim 
tobakom), ter katero koli snov, ki je 
prisotna v končnem tobačnem izdelku, 
vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim 
črnilom, kapsulami in lepili;

(18) „sestavina“  pomeni dodatek ter katero 
koli snov, ki je prisotna v končnem 
tobačnem izdelku, vključno s papirjem, 
filtrom, tiskarskim črnilom, kapsulami in 
lepili;

Or. it

Obrazložitev

V skladu s predlogom Evropske komisije glede revizije Direktive 2001/110/ES v zvezi z 
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medom je tudi v tem primeru pomembno razlikovati med sestavino in naravno sestavino 
izdelka. Zato je treba tobak upoštevati kot naravno sestavino tobačnih izdelkov.

Predlog spremembe 131
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „sestavina“ pomeni dodatek, tobak 
(njegove liste in druge naravne, predelane 
ali nepredelane dele rastline, vključno z 
ekspandiranim in rekonstituiranim 
tobakom), ter katero koli snov, ki je 
prisotna v končnem tobačnem izdelku, 
vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim 
črnilom, kapsulami in lepili;

(18) „sestavina“ pomeni katero koli snov, 
ki se uporabi pri proizvodnji ali pripravi 
tobačnega izdelka ali katerega koli 
sestavnega dela tobačnega izdelka 
(vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim 
črnilom, kapsulami in lepili), ki je še vedno
prisotna v končnem tobačnem izdelku;

Or. it

Obrazložitev

Opredelitev sestavine bi morala biti v skladu z opredelitvijo v veljavni direktivi o tobačnih 
izdelkih. Ta namreč ne vključuje tobakovih listov, ostankov snovi za zaščito pridelka ali 
zavojčka. Nanaša se na snovi (razen tobaka), ki jih dodajo proizvajalci in so prisotne v 
končnem izdelku.

Predlog spremembe 132
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18a) „naravna sestavina“ pomeni tobak 
(njegove liste in druge naravne, predelane 
ali nepredelane dele rastline, vključno z 
ekspandiranim in rekonstituiranim 
tobakom);

Or. it
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(Glej predlog spremembe člena 2(18).)

Obrazložitev

V skladu s predlogom Evropske komisije glede revizije Direktive 2001/110/ES v zvezi z 
medom je tudi v tem primeru pomembno razlikovati med sestavino in naravno sestavino 
izdelka. Zato je treba tobak upoštevati kot naravno sestavino tobačnih izdelkov.

Sprememba 133
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 19

Predlog Komisije Sprememba

(19) „mejna vrednost“ ali „dovoljena 
vsebnost v emisijah“ pomeni najvišjo 
vrednost ali najvišjo vsebnost v emisijah 
tobačnega izdelka, ki je lahko 0, in se meri 
v gramih;

(19) „mejna vrednost“ ali „dovoljena 
vsebnost v emisijah“ pomeni najvišjo 
vrednost ali najvišjo vsebnost v emisijah 
tobačnega izdelka in se meri v gramih;

Or. en

Predlog spremembe 134
Gino Trematerra

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „mejna vrednost“ ali „dovoljena 
vsebnost v emisijah“ pomeni najvišjo 
vrednost ali najvišjo vsebnost v emisijah 
tobačnega izdelka, ki je lahko 0, in se meri 
v gramih;

(19) „mejna vrednost“ pomeni najvišjo 
vrednost ali najvišjo vsebnost v emisijah 
tobačnega izdelka in se meri v gramih;

Or. it

Predlog spremembe 135
Matteo Salvini
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Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „mejna vrednost“ ali „dovoljena 
vsebnost v emisijah“ pomeni najvišjo 
vrednost ali najvišjo vsebnost v emisijah 
tobačnega izdelka, ki je lahko 0, in se meri 
v gramih;

(19) „mejna vrednost“ ali „dovoljena 
vsebnost v emisijah“ pomeni najvišjo 
vrednost ali najvišjo vsebnost v emisijah 
tobačnega izdelka in se meri v gramih;

Or. it

Predlog spremembe 136
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „mejna vrednost“ ali „dovoljena 
vsebnost v emisijah“ pomeni najvišjo 
vrednost ali najvišjo vsebnost v emisijah 
tobačnega izdelka, ki je lahko 0, in se meri 
v gramih;

(19) „mejna vrednost“ pomeni najvišjo 
vrednost v emisijah tobačnega izdelka in se 
meri v gramih;

Or. it

Obrazložitev

Dopuščanje možnosti, da je dovoljena vsebnost v emisijah lahko 0, bi dejansko pomenilo 
prepoved vseh tobačnih izdelkov, prisotnih na trgu.

Predlog spremembe 137
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) „nova kategorija tobačnih izdelkov“ 
pomeni tobačni izdelek, razen cigaret, 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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tobaka za zvijanje, tobaka za pipo, tobaka 
za vodno pipo, cigar, cigarilosov, tobaka za 
žvečenje, tobaka za njuhanje ali tobaka za 
oralno uporabo, ki se da trg po začetku 
veljavnosti te direktive;

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Sprememba 138
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 24 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(24a) „enotna embalaža“ pomeni 
standardizirano barvo, pisavo, velikost in 
položaj blagovne znamke in različice na 
zavojčkih ter standardizirano barvo 
zavojčkov.

Or. en

Predlog spremembe 139
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) „dati na trg“ pomeni dajanje izdelkov 
na voljo potrošnikom v Uniji proti plačilu 
ali brezplačno, vključno s prodajo na 
daljavo; pri čezmejni prodaji na daljavo se 
šteje, da je izdelek dan na trg v državi 
članici, v kateri je potrošnik lociran;

(25) „dati na trg“ pomeni dajanje izdelkov 
na voljo potrošnikom v Uniji proti plačilu 
ali brezplačno;

Or. it
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(Glej predloge sprememb člena 16.)

Predlog spremembe 140
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) „tobak za pipo“ pomeni tobak, ki pri 
uporabi zgoreva in je namenjen izključno 
za pipo;

(26) tobak za pipo“ pomeni rezan ali kako 
drugače razkosan sipek ali stisnjen tobak, 
ki ga je mogoče uporabljati brez nadaljnje 
industrijske obdelave in ki je dodatno 
opredeljen v Direktivi Sveta 2011/64/EU z 
dne 21. junija 2011;

Or. xm

Predlog spremembe 141
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) „tobak za zvijanje“ pomeni tobak, ki 
ga za zvijanje cigaret uporabljajo tako 
potrošniki kot na prodajnih mestih;

(28) tobak za zvijanje“ pomeni rezan ali 
kako drugače razkosan sipek ali stisnjen 
tobak, ki ga je mogoče uporabljati brez 
nadaljnje industrijske obdelave in ki je 
dodatno opredeljen v Direktivi Sveta 
2011/64/EU z dne 21. junija 2011;

Or. xm

Predlog spremembe 142
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) „bistvena sprememba okoliščin“ 
pomeni povečanje obsega prodaje na 
kategorijo izdelka, kot je tobak za pipo, 
cigare ali cigarilosi, za vsaj 10 % v najmanj 
10 državah članicah na podlagi podatkov o 
prodaji, ki so bili predloženi v skladu s 
členom 5(4), ali povečanje razširjenosti 
kajenja v skupini potrošnikov, mlajših od 
25 let, za vsaj 5 odstotnih točk v vsaj 10 
državah članicah za zadevno kategorijo 
izdelkov, ki temeljijo na raziskavi 
Eurobarometra o razširjenosti kajenja ali 
enakovredni študiji ____ [ta datum bo 
določen ob sprejetju Direktive];

(30) „bistvena sprememba okoliščin“ 
pomeni povečanje obsega prodaje na 
kategorijo izdelka, kot je tobak za pipo, 
cigare ali cigarilosi, za vsaj 20 % v najmanj 
10 državah članicah na podlagi podatkov o 
prodaji, ki so bili predloženi v skladu s 
členom 5(4), ali povečanje razširjenosti 
kajenja v skupini potrošnikov, mlajših od 
25 let, za vsaj 5 odstotnih točk v vsaj 10 
državah članicah za zadevno kategorijo 
izdelkov, ki temeljijo na raziskavi 
Eurobarometra o razširjenosti kajenja ali 
enakovredni študiji ____ [ta datum bo 
določen ob sprejetju Direktive];

Or. xm

Obrazložitev

Letna poraba cigar in tobaka za pipo je v večini držav članic zelo nizka. V teh državah bi 
lahko zelo hitro prišlo do 10-odstotnega nihanja.

Predlog spremembe 143
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) „bistvena sprememba okoliščin“ 
pomeni povečanje obsega prodaje na 
kategorijo izdelka, kot je tobak za pipo, 
cigare ali cigarilosi, za vsaj 10 % v
najmanj 10 državah članicah na podlagi 
podatkov o prodaji, ki so bili predloženi v 
skladu s členom 5(4), ali povečanje 
razširjenosti kajenja v skupini potrošnikov, 
mlajših od 25 let, za vsaj 5 odstotnih točk v
vsaj 10 državah članicah za zadevno 
kategorijo izdelkov, ki temeljijo na 
raziskavi Eurobarometra o razširjenosti 
kajenja ali enakovredni študiji ____ [ta 

(30) „bistvena sprememba okoliščin“ 
pomeni povečanje obsega prodaje na 
kategorijo izdelka, kot je tobak za pipo, 
cigare ali cigarilosi, za vsaj 25 % v vsej 
Uniji na podlagi podatkov o prodaji, ki so 
bili predloženi v skladu s členom 5(4), ali 
povečanje razširjenosti kajenja v skupini 
potrošnikov, mlajših od 25 let, za vsaj 5 
odstotnih točk v vsej Uniji za zadevno 
kategorijo izdelkov, ki temeljijo na 
raziskavi Eurobarometra o razširjenosti 
kajenja ali enakovredni študiji ____ [ta 
datum bo določen ob sprejetju Direktive];
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datum bo določen ob sprejetju Direktive];

Or. it

Predlog spremembe 144
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) „tobak za kajenje“ pomeni tobačni 
izdelek, ki ni brezdimni tobačni izdelek;

(33) tobak za kajenje“ pomeni tobačni 
izdelek, ki je namenjen za zgorevanje;

Or. xm

Predlog spremembe 145
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) „tobačni izdelki“ pomenijo izdelke, ki 
jih lahko uporabljajo potrošniki in so 
izdelani, četudi samo delno, iz tobaka, ki je 
gensko spremenjen ali ne;

(34) „tobačni izdelki“ pomenijo izdelke, ki 
jih lahko uporabljajo potrošniki in so 
izdelani, četudi samo delno, iz tobaka;

Or. el

Sprememba 146
Preslav Borissov

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 35 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(35a) „tradicionalna aroma tobaka“ 
pomeni aromo tobaka, ki se v kateri od 
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držav članic ali njenem delu stalno 
uporablja že najmanj 30 let;

Or. en

Utemeljitev

Opredelitev pojma „tradicionalna aroma tobaka“ je treba vključiti v predlog direktive, da bi 
bilo besedilo člena 6 iz tega predloga bolj jasno.

Predlog spremembe 147
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) „izdelek z manjšim tveganjem“ 
pomeni izdelek, ki vsebuje tobak in, ko se 
trži, bistveno zmanjša tveganje za bolezni, 
povezane z uživanjem običajnih tobačnih 
izdelkov. Izdelek, ki se uporablja za 
zdravljenje odvisnosti od uživanja tobaka, 
vključno s prenehanjem, ni izdelek z 
manjšim tveganjem, če je bil odobren kot 
medicinski izdelek. 

Or. pt

Sprememba 148
Ian Hudghton

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 36 b (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(3 b) „standardizirana embalaža“ pomeni 
standardizacijo barve zavojčka in 
odstranitev vsega znamčenja z embalaže, z 
izjemo blagovne znamke, ki je zapisana v 
standardizirani pisavi in mestu na 
zavojčku. Standardizacija lahko obsega 
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tudi obliko in velikost zavojčka, način 
odpiranja in druge oblike videza. Na 
zavojčku so ohranjene pomembne pravne 
oznake, kot so zdravstvena opozorila in 
davčni žigi.

Or. en

Predlog spremembe 149
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 36 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36c) „tobačni izdelek z zmanjšanim 
tveganjem“ pomeni kateri koli tobačni 
izdelek, ki zmanjšuje tveganje za bolezni, 
ki jih povzročajo tradicionalni tobačni 
izdelki.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog sprememb je povezan s predlogi sprememb člena 17. Po tem, ko pristojni organi 
znanstveno dokažejo, da nekateri novi tobačni izdelki zmanjšujejo tveganje, bi bilo treba 
opredeliti učinkovita regulativna orodja in zagotoviti ustrezno obveščanje potrošnikov. V 
nasprotnem primeru bi se zaustavile naložbe v raziskave, razvoj, inovacije, proizvodnjo in 
trženje teh izdelkov, ki potrošnikom nudijo alternativo, ki je manj škodljiva kot običajni 
tobačni izdelki.

Predlog spremembe 150
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev dovoljenih vsebnosti v 

črtano



PE510.660v01-00 60/113 AM\935348SL.doc

SL

emisijah iz odstavka 1, pri čemer upošteva 
znanstveni razvoj in mednarodno 
dogovorjene standarde.

Or. nl

Predlog spremembe 151
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev dovoljenih vsebnosti v 
emisijah iz odstavka 1, pri čemer upošteva 
znanstveni razvoj in mednarodno 
dogovorjene standarde.

črtano

Or. el

Obrazložitev

Najvišje vsebnosti predstavljajo bistvene elemente zakonodajnega akta, zato je treba za vsako 
spremembo teh elementov uporabiti redni zakonodajni postopek.

Sprememba 152
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev dovoljenih vsebnosti v 
emisijah iz odstavka 1, pri čemer upošteva 
znanstveni razvoj in mednarodno 
dogovorjene standarde.

črtano

Or. en



AM\935348SL.doc 61/113 PE510.660v01-00

SL

Predlog spremembe 153
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev dovoljenih vsebnosti v 
emisijah iz odstavka 1, pri čemer upošteva 
znanstveni razvoj in mednarodno 
dogovorjene standarde.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 154
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev dovoljenih vsebnosti v 
emisijah iz odstavka 1, pri čemer upošteva 
znanstveni razvoj in mednarodno 
dogovorjene standarde.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Na Evropsko komisijo se ne bi smelo prenesti pooblastil za sprejemanje delegiranih aktov za 
zmanjšanje dovoljenih vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida, kar bi dejansko 
pomenilo prepoved vseh tobačne izdelkov na trgu, saj je to bistveni element te direktive in ne 
vidik drugotnega pomena, kot je določeno v členu 290(1) PDEU. V zvezi s tem je mnenje 
Evropskega parlamenta in Sveta bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 155
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev dovoljenih vsebnosti v 
emisijah iz odstavka 1, pri čemer upošteva 
znanstveni razvoj in mednarodno
dogovorjene standarde.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 22 v zvezi s prilagoditvijo
dovoljenih vsebnosti v emisijah iz odstavka 
1 z mednarodno dogovorjenimi standardi.

Or. it

Predlog spremembe 156
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov, razen cigaret. 
Ob upoštevanju razpoložljivih 
mednarodno dogovorjenih standardov ter 
na podlagi znanstvenih dokazov in 
vsebnosti v emisijah, ki jih priglasijo 
države članice, je Komisija pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za sprejetje in prilagoditev 
dovoljenih vsebnosti za druge emisije 
cigaret in emisije tobačnih izdelkov razen 
cigaret, ki povečujejo toksični ali 
zasvojevalni učinek tobačnih izdelkov, 
tako da je znatno nad pragom toksičnosti 
in zasvojevalnega učinka, ki izhaja iz 
vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega 
monoksida iz odstavka 1.

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 157
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov, razen cigaret.
Ob upoštevanju razpoložljivih 
mednarodno dogovorjenih standardov ter 
na podlagi znanstvenih dokazov in 
vsebnosti v emisijah, ki jih priglasijo 
države članice, je Komisija pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za sprejetje in prilagoditev 
dovoljenih vsebnosti za druge emisije 
cigaret in emisije tobačnih izdelkov razen 
cigaret, ki povečujejo toksični ali 
zasvojevalni učinek tobačnih izdelkov, 
tako da je znatno nad pragom toksičnosti 
in zasvojevalnega učinka, ki izhaja iz 
vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega 
monoksida iz odstavka 1.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 158
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
najvišjih dovoljenih vsebnostih v emisijah, 
ki jih določijo za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov, razen cigaret. 
Ob upoštevanju razpoložljivih 
mednarodno dogovorjenih standardov ter 

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
najvišjih dovoljenih vsebnostih v emisijah, 
ki jih določijo za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov, razen cigaret.
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na podlagi znanstvenih dokazov in 
vsebnosti v emisijah, ki jih priglasijo 
države članice, je Komisija pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za sprejetje in prilagoditev 
dovoljenih vsebnosti za druge emisije 
cigaret in emisije tobačnih izdelkov razen 
cigaret, ki povečujejo toksični ali 
zasvojevalni učinek tobačnih izdelkov, 
tako da je znatno nad pragom toksičnosti 
in zasvojevalnega učinka, ki izhaja iz 
vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega 
monoksida iz odstavka 1.

Or. xm

Obrazložitev

Najvišje vsebnosti predstavljajo bistvene elemente zakonodajnega akta, zato je treba pri 
vsakršni spremembi teh elementov uporabiti redni zakonodajni postopek.

Predlog spremembe 159
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in emisije 
tobačnih izdelkov, razen cigaret. Ob 
upoštevanju razpoložljivih mednarodno 
dogovorjenih standardov ter na podlagi 
znanstvenih dokazov in vsebnosti v 
emisijah, ki jih priglasijo države članice, 
je Komisija pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
sprejetje in prilagoditev dovoljenih 
vsebnosti za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov razen cigaret, ki 
povečujejo toksični ali zasvojevalni učinek 
tobačnih izdelkov, tako da je znatno nad 
pragom toksičnosti in zasvojevalnega 
učinka, ki izhaja iz vsebnosti katrana, 

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in emisije 
tobačnih izdelkov, razen cigaret.
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nikotina in ogljikovega monoksida iz 
odstavka 1.

Or. el

Obrazložitev

Najvišje vsebnosti predstavljajo bistvene elemente zakonodajnega akta, zato je treba za vsako 
spremembo teh elementov uporabiti redni zakonodajni postopek.

Sprememba 160
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
najvišjih dovoljenih vsebnostih v emisijah, 
ki jih določijo za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov, razen cigaret. 
Ob upoštevanju razpoložljivih mednarodno 
dogovorjenih standardov ter na podlagi 
znanstvenih dokazov in vsebnosti v 
emisijah, ki jih priglasijo države članice, je 
Komisija pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
sprejetje in prilagoditev dovoljenih 
vsebnosti za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov razen cigaret, ki 
povečujejo toksični ali zasvojevalni učinek 
tobačnih izdelkov, tako da je znatno nad 
pragom toksičnosti in zasvojevalnega 
učinka, ki izhaja iz vsebnosti katrana, 
nikotina in ogljikovega monoksida iz 
odstavka 1.

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
najvišjih dovoljenih vsebnostih v emisijah, 
ki jih določijo za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov, razen cigaret. 
Ob upoštevanju razpoložljivih mednarodno 
dogovorjenih standardov ter na podlagi 
znanstvenih dokazov in vsebnosti v 
emisijah, ki jih priglasijo države članice, 
Komisija določi ustrezen političen 
odgovor in po potrebi predstavi predlog za 
spremembo te direktive v skladu z 
ugotovitvami iz poročila, opisanega v 
členu 23.

Or. en

Predlog spremembe 161
Matteo Salvini
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in emisije 
tobačnih izdelkov, razen cigaret. Ob 
upoštevanju razpoložljivih mednarodno 
dogovorjenih standardov ter na podlagi 
znanstvenih dokazov in vsebnosti v 
emisijah, ki jih priglasijo države članice, 
je Komisija pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
sprejetje in prilagoditev dovoljenih 
vsebnosti za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov razen cigaret, ki 
povečujejo toksični ali zasvojevalni učinek 
tobačnih izdelkov, tako da je znatno nad 
pragom toksičnosti in zasvojevalnega 
učinka, ki izhaja iz vsebnosti katrana, 
nikotina in ogljikovega monoksida iz 
odstavka 1.

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in emisije 
tobačnih izdelkov, razen cigaret.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi jasnosti se besedilo razdeli v dva odstavka, 3 in 3a.

Predlog spremembe 162
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in emisije 
tobačnih izdelkov, razen cigaret. Ob 
upoštevanju razpoložljivih mednarodno 
dogovorjenih standardov ter na podlagi 
znanstvenih dokazov in vsebnosti v 

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in emisije 
tobačnih izdelkov, razen cigaret.
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emisijah, ki jih priglasijo države članice, 
je Komisija pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
sprejetje in prilagoditev dovoljenih 
vsebnosti za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov razen cigaret, ki 
povečujejo toksični ali zasvojevalni učinek 
tobačnih izdelkov, tako da je znatno nad 
pragom toksičnosti in zasvojevalnega 
učinka, ki izhaja iz vsebnosti katrana, 
nikotina in ogljikovega monoksida iz 
odstavka 1.

Or. it

Obrazložitev

Določanje dovoljenih vsebnosti za druge emisije nedvomno pomeni spreminjanje bistvenih 
elementov direktive v smislu člena 290(1) Pogodbe in zaradi tega Komisija ne more biti za to 
pristojna brez sodelovanja Parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 163
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 22 v zvezi s prilagoditvijo 
dovoljenih vsebnosti iz odstavka 3:
a) mednarodno dogovorjenim 
standardom, če obstajajo, ali
b) če je znanstveno dokazano, da ti 
povečujejo toksični ali zasvojevalni učinek 
tobačnih izdelkov, tako da je znatno nad 
pragom toksičnosti in zasvojevalnega 
učinka, ki izhaja iz vsebnosti katrana, 
nikotina in ogljikovega monoksida iz 
odstavka 1.

Or. it
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Obrazložitev

Zaradi jasnosti se besedilo razdeli v dva odstavka, 3 in 3a, drugi del besedila pa se spremeni.

Predlog spremembe 164
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točnost podatkov za katran in nikotin se 
preverja v skladu s standardom ISO 8243.

Točnost podatkov za katran, nikotin in 
ogljikov monoksid se preverja v skladu s 
standardom ISO 8243.

Or. el

Obrazložitev

Ta mednarodni standard se že uporablja za merjenje pravilnosti podatkov za ogljikov 
monoksid.

Predlog spremembe 165
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev metod za merjenje vsebnosti 
katrana, nikotina in ogljikovega 
monoksida v emisijah, pri čemer upošteva 
znanstveni in tehnični razvoj ter 
mednarodno dogovorjene standarde.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 166
Wim van de Camp
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev metod za merjenje vsebnosti 
katrana, nikotina in ogljikovega monoksida 
v emisijah, pri čemer upošteva znanstveni 
in tehnični razvoj ter mednarodno 
dogovorjene standarde.

3. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
prilagoditev metod za merjenje vsebnosti 
katrana, nikotina in ogljikovega monoksida 
v emisijah, pri čemer upošteva znanstveni 
in tehnični razvoj ter uporablja 
mednarodno dogovorjene standarde, ki so 
določeni za posebne namene in jih je 
odobrila Mednarodna organizacija za 
standardizacijo.

Or. xm

Predlog spremembe 167
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
merilnih metodah, ki jih uporabljajo za 
druge emisije cigaret in emisije tobačnih 
izdelkov razen cigaret. Na podlagi teh 
metod in ob upoštevanju znanstvenega in 
tehničnega razvoja ter mednarodno 
dogovorjenih standardov je Komisija 
pooblaščena, da v skladu s členom 22 
sprejme delegirane akte za sprejetje in 
prilagoditev merilnih metod.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 168
Wim van de Camp
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
merilnih metodah, ki jih uporabljajo za 
druge emisije cigaret in emisije tobačnih 
izdelkov razen cigaret. Na podlagi teh 
metod in ob upoštevanju znanstvenega in 
tehničnega razvoja ter mednarodno 
dogovorjenih standardov je Komisija 
pooblaščena, da v skladu s členom 22 
sprejme delegirane akte za sprejetje in 
prilagoditev merilnih metod.

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
merilnih metodah, ki jih uporabljajo za 
druge emisije cigaret in emisije tobačnih 
izdelkov razen cigaret. Te meritve so 
znanstveno utemeljene. Na podlagi teh 
meritev in ob upoštevanju znanstvenega in 
tehničnega razvoja ter ob uporabi 
mednarodno dogovorjenih standardov, ki 
so določeni za posebne namene in jih je 
odobrila Mednarodna organizacija za 
standardizacijo, je Komisija pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme delegirane 
akte za sprejetje in prilagoditev merilnih 
metod.

Or. xm

Predlog spremembe 169
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
merilnih metodah, ki jih uporabljajo za 
druge emisije cigaret in emisije tobačnih 
izdelkov razen cigaret. Na podlagi teh 
metod in ob upoštevanju znanstvenega in 
tehničnega razvoja ter mednarodno 
dogovorjenih standardov je Komisija 
pooblaščena, da v skladu s členom 22
sprejme delegirane akte za sprejetje in
prilagoditev merilnih metod.

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
merilnih metodah, ki jih uporabljajo za 
druge emisije cigaret. Na podlagi teh 
metod in ob upoštevanju znanstvenega in 
tehničnega razvoja ter mednarodno 
dogovorjenih standardov se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 22 v 
zvezi s prilagoditvijo merilnih metod.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi jasnosti se besedilo razdeli v dva odstavka, 4 in 4a.
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Predlog spremembe 170
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice Komisijo obvestijo o 
morebitnih merilnih metodah, ki jih 
uporabljajo za emisije tobačnih izdelkov 
razen cigaret. Na podlagi teh metod in ob 
upoštevanju znanstvenega in tehničnega 
razvoja ter mednarodno dogovorjenih 
standardov se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 22 v zvezi z 
določitvijo merilnih metod, ki se 
uporabljajo v EU.

Or. it

(Glej Direktivo 2001/37/ES, uvodna izjava 31.)

Predlog spremembe 171
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Natančnost navedb za druge emisije 
drugih zgorljivih tobačnih izdelkov se 
preveri v skladu s standardom ISO 8243.

Or. xm

Predlog spremembe 172
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice od proizvajalcev in 
uvoznikov tobačnih izdelkov zahtevajo, da 
pristojnim organom predložijo seznam 
vseh sestavin in količine teh sestavin, 
uporabljenih pri proizvodnji tobačnih 
izdelkov, ločeno za vsako blagovno 
znamko in vrsto, ter njihove emisije in 
vsebnosti v emisijah. Proizvajalci ali 
uvozniki prav tako obvestijo pristojne 
organe zadevne države članice, če se 
sestava izdelka spremeni in vpliva na 
informacije iz tega člena. Informacije iz 
tega člena se predložijo pred dajanjem na 
trg novega ali spremenjenega tobačnega 
izdelka.

Države članice od proizvajalcev in 
uvoznikov tobačnih izdelkov zahtevajo, da 
pristojnim organom predložijo seznam 
vseh sestavin in količine teh sestavin, 
uporabljenih pri proizvodnji tobačnih 
izdelkov, ločeno za vsako blagovno 
znamko in vrsto, ter njihove emisije in 
vsebnosti v emisijah, če so na voljo. 
Proizvajalci ali uvozniki prav tako 
obvestijo pristojne organe zadevne države 
članice, če se sestava izdelka spremeni in 
vpliva na informacije iz tega člena. 
Informacije iz tega člena se predložijo pred 
dajanjem na trg novega ali spremenjenega 
tobačnega izdelka.

Or. xm

Sprememba 173
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

 Države članice od proizvajalcev in 
uvoznikov tobačnih izdelkov zahtevajo, da 
pristojnim organom predložijo seznam 
vseh sestavin in količine teh sestavin, 
uporabljenih pri proizvodnji tobačnih 
izdelkov, ločeno za vsako blagovno 
znamko in vrsto, ter njihove emisije in 
vsebnosti v emisijah. Proizvajalci ali 
uvozniki prav tako obvestijo pristojne 
organe zadevne države članice, če se 
sestava izdelka spremeni in vpliva na 
informacije iz tega člena. Informacije iz 
tega člena se predložijo pred dajanjem na 
trg novega ali spremenjenega tobačnega 
izdelka.

Države članice od proizvajalcev in 
uvoznikov tobačnih izdelkov, nikotinskih 
izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje
zahtevajo, da pristojnim organom 
predložijo seznam vseh sestavin in količine 
teh sestavin, uporabljenih pri proizvodnji 
tobačnih izdelkov, ločeno za vsako 
blagovno znamko in vrsto, ter njihove 
emisije in vsebnosti v emisijah. 
Proizvajalci ali uvozniki prav tako 
obvestijo pristojne organe zadevne države 
članice, če se sestava izdelka spremeni in 
vpliva na informacije iz tega člena. 
Informacije iz tega člena se predložijo pred 
dajanjem na trg novega ali spremenjenega 
tobačnega izdelka.
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Or. en

Predlog spremembe 174
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznamu se priloži izjava s podrobno 
obrazloženimi razlogi za vključitev takih 
sestavin v navedene tobačne izdelke. V 
seznamu se navede njihov status, vključno 
s tem, ali so bile sestavine registrirane v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH)47, ter njihovo razvrstitev v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter 
zmesi48.  Seznamu se priložijo tudi 
toksikološki podatki o teh sestavinah, v 
zgoreli ali nezgoreli obliki, kakor je 
primerno, ki so na voljo proizvajalcu ali 
uvozniku in ki zlasti navajajo učinke na 
zdravje potrošnikov, pri čemer med drugim 
upoštevajo vse zasvojevalne učinke. 
Seznam se pripravi v padajočem vrstnem 
redu teže vsake sestavine, ki jo izdelek 
vsebuje. Razen za katran, nikotin in 
ogljikov monoksid ter emisije iz člena 4(4) 
proizvajalci in uvozniki navedejo 
uporabljene merilne metode. Države 
članice lahko od proizvajalcev ali 
uvoznikov zahtevajo izvedbo morebitnih 
drugih testiranj, ki so jih določili pristojni 
nacionalni organi, da se ocenijo učinki
snovi na zdravje, pri čemer se med drugim 
upoštevata zasvojevalni učinek in 
toksičnost.

Seznamu se priložijo tudi toksikološki 
podatki o teh sestavinah, v zgoreli ali 
nezgoreli obliki, kakor je primerno, ki so 
na voljo proizvajalcu ali uvozniku in ki 
zlasti navajajo učinke na zdravje 
potrošnikov, pri čemer med drugim 
upoštevajo vse zasvojevalne učinke. 
Seznam se pripravi v padajočem vrstnem 
redu teže vsake sestavine, ki jo izdelek 
vsebuje. Razen za katran, nikotin in 
ogljikov monoksid ter emisije iz člena 4(4) 
proizvajalci in uvozniki navedejo 
uporabljene merilne metode.

Or. xm
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Obrazložitev

Upravno breme je preveliko za MSP.

Predlog spremembe 175
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Določbe tega člena ne veljajo za 
tobačne izdelke razen cigaret dokler se ne 
določijo merilne metode, ki se uporabljajo 
v EU, iz člena 4(4)(a).

Or. it

(Glej Direktivo 2001/37/ES, uvodna izjava 31.)

Predlog spremembe 176
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Tobačni izdelki, z izjemo cigaret in 
cigaret za zvijanje, so izvzeti iz zahteve, da 
je treba predložiti podatke o emisijah in 
vsebnosti, dokler ne bodo na ravni Unije 
določene merilne metodologije.

Or. xm

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo (31) Direktive 2001/37/ES je treba merilne standarde in
metodologije za tobačne izdelke razen cigaret določiti na ravni Unije. Komisija je bila 
pozvana k predložitvi ustreznih predlogov. Te metode doslej še niso bile določene.



AM\935348SL.doc 75/113 PE510.660v01-00

SL

Predlog spremembe 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6c. Tobačni izdelki z izjemo cigaret in 
tobaka za zvijanje so do določitve merilnih 
metod na ravni Unije izvzeti iz podatkov o 
emisijah in vrednostih.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo (31) Direktive 2001/37/ES je treba standarde in merilne metode za 
tobačne izdelke z izjemo cigaret in tobaka za zvijanje določiti na ravni Unije. Komisija je bila 
pozvana k posredovanju primernih predlogov. Doslej ni bilo take določitve metod.

Sprememba 178
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

 Države članice prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z značilno aromo.

Države članice prepovejo dajanje na trg 
tobaka za kajenje z značilno aromo.

Or. en

Utemeljitev

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.
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Sprememba 179
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

 Države članice prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z značilno aromo.

Brez poseganja v člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske države članice 
prepovejo dajanje na trg tobačnih izdelkov 
z značilno aromo.

Or. en

Utemeljitev

Glede na člen 15 te direktive, po katerem za Švedsko velja izvzetje za tobak za oralno uporabo 
iz tradicionalnih razlogov, bi moralo to načelo veljati tudi za pravila glede sestavin, saj je 
tradicionalni tobak na Švedskem pogosto aromatiziran.

Predlog spremembe 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z značilno aromo.

Države članice prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z značilno aromo, če 
obstaja neizpodbiten znanstveni dokaz, da 
sta zaradi določenega dodatka povečana 
toksičnost in zasvojevalni učinek izdelka.

Or. pl

Obrazložitev

Uporabe značilnih arom ni mogoče prepovedati, razen če obstaja dokaz, da so tobačni izdelki 
zaradi njih bolj škodljivi. Vsi tobačni izdelki so ne glede na svojo aromo škodljivi, zato 
posameznega izdelka ne bi smeli prepovedati brez ustrezne utemeljitve.
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Sprememba 181
Preslav Borissov

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

 Države članice prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z značilno aromo.

Države članice prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z značilno aromo. 
Izvzetje velja za mentol, saj ta šteje za 
tradicionalno tobačno aromo in ga ni 
mogoče uvrstiti med druge tobačne 
arome.

Or. en

Sprememba 182
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

 Države članice ne smejo prepovedati 
uporabe dodatkov, ki so bistveni za 
proizvodnjo tobačnih izdelkov, razen če 
zaradi njih izdelek pridobi značilno aromo.

Države članice ne smejo prepovedati 
uporabe dodatkov, ki so bistveni za 
proizvodnjo tobaka za kajenje, razen če 
zaradi njih izdelek pridobi značilno aromo.

Or. en

Predlog spremembe 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne smejo prepovedati 
uporabe dodatkov, ki so bistveni za 
proizvodnjo tobačnih izdelkov, razen če 
zaradi njih izdelek pridobi značilno 

Države članice ne smejo prepovedati 
uporabe dodatkov, ki so bistveni za 
proizvodnjo tobačnih izdelkov.
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aromo.

Or. pl

Sprememba 184
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

 Države članice ne smejo prepovedati 
uporabe dodatkov, ki so bistveni za 
proizvodnjo tobačnih izdelkov, razen če 
zaradi njih izdelek pridobi značilno 
aromo.

Države članice prepovejo uporabo
dodatkov.

Or. en

Predlog spremembe 185
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice ne smejo prepovedati
uporabe dodatkov, ki so bistveni za 
proizvodnjo tobačnih izdelkov, razen če 
zaradi njih izdelek pridobi značilno aromo.

Države članice ne smejo omejiti uporabe
sestavin, ki so bistvene za proizvodnjo 
tobačnih izdelkov, razen če zaradi njihove 
uporabe izdelek pridobi značilno aromo.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe sledi črtanju opredelitve dodatka. Poleg tega je glede na to, da so v 
prvem pododstavku prepovedani tobačni izdelki z značilno aromo, sklicevanje na dodatke, 
zaradi katerih izdelek ne pridobi značilne arome, nejasno. Prav tako je nejasno pojmovanje 
bistvenosti dodatka pri proizvodnji izdelka in bi lahko vlivalo na sprejemanje odločitev v 
državah članicah.
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Predlog spremembe 186
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
enotna pravila glede postopkov za 
določanje, ali tobačni izdelek spada na 
področje uporabe odstavka 1. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 21.

Na Komisijo se presene pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 22 v zvezi z določanjem enotnih 
pravil glede postopkov za določanje, ali 
tobačni izdelek spada na področje uporabe 
odstavka 1.

Or. it

Predlog spremembe 187
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če izkušnje, pridobljene na podlagi 
uporabe odstavkov 1 in 2, pokažejo, da 
določen dodatek ali kombinacija dodatkov 
tipično vpliva na značilno aromo, kadar 
njegova prisotnost ali koncentracija 
preseže določeno raven, je Komisija 
pooblaščena, da sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 22 za določitev mejnih 
vrednosti navedenih dodatkov ali 
kombinacij dodatkov, ki dajejo značilno 
aromo.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 188
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če izkušnje, pridobljene na podlagi 
uporabe odstavkov 1 in 2, pokažejo, da 
določen dodatek ali kombinacija dodatkov 
tipično vpliva na značilno aromo, kadar 
njegova prisotnost ali koncentracija 
preseže določeno raven, je Komisija 
pooblaščena, da sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 22 za določitev mejnih 
vrednosti navedenih dodatkov ali 
kombinacij dodatkov, ki dajejo značilno 
aromo.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 189
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) kofeina in tavrina ter drugih dodatkov in 
stimulansov, ki so povezani z energijo in 
vitalnostjo, ali

b) kofeina in tavrina ter drugih dodatkov in 
stimulansov, ki znanstveno dokazljivo 
zvišajo raven energije in vitalnosti, ali

Or. de

Obrazložitev

Nedoločnost pojmov v predlogu Komisije povzroča pravno negotovost.

Predlog spremembe 190
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice prepovejo uporabo 5. Države članice prepovejo uporabo 
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aromatičnih snovi v sestavnih delih 
tobačnih izdelkov, kot so filtri, papir, ovoji 
in kapsule, ali tehničnih elementov, ki 
omogočajo spreminjanje jakosti arome ali 
količine dima. Filtri in kapsule ne smejo 
vsebovati tobaka.

aromatičnih snovi v sestavnih delih 
tobačnih izdelkov, kot so filtri, papir, ovoji 
in kapsule, ali tehničnih elementov, ki 
omogočajo spreminjanje jakosti arome ali 
količine dima, če obstaja neizpodbiten 
znanstveni dokaz, da sta zaradi 
določenega dodatka povečana toksičnost 
in zasvojevalni učinek izdelka. Filtri in 
kapsule ne smejo vsebovati tobaka.

Or. pl

Predlog spremembe 191
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice prepovejo uporabo 
aromatičnih snovi v sestavnih delih 
tobačnih izdelkov, kot so filtri, papir, ovoji 
in kapsule, ali tehničnih elementov, ki 
omogočajo spreminjanje jakosti arome ali 
količine dima. Filtri in kapsule ne smejo 
vsebovati tobaka.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 192
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Določbe člena 5 ne veljajo za tehnične 
ukrepe s ciljem zmanjšati nekatere 
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škodljive elemente dima ali povečati 
biorazgradljivost tobačnih izdelkov.

Or. it

Predlog spremembe 193
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če znanstveni dokazi in izkušnje, 
pridobljeni pri uporabi odstavkov 7 in 8, 
pokažejo, da določen dodatek ali določena 
količina dodatkov ob uporabi tobačnega 
izdelka močno poveča toksični ali 
zasvojevalni učinek, je Komisija 
pooblaščena, da v skladu s členom 22 
sprejme delegirane akte za določitev 
mejnih vrednosti za te dodatke.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 194
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če znanstveni dokazi in izkušnje, 
pridobljeni pri uporabi odstavkov 7 in 8, 
pokažejo, da določen dodatek ali določena 
količina dodatkov ob uporabi tobačnega 
izdelka močno poveča toksični ali 
zasvojevalni učinek, je Komisija 
pooblaščena, da v skladu s členom 22 
sprejme delegirane akte za določitev 
mejnih vrednosti za te dodatke.

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 195
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte, da prekliče izjemo iz 
odstavka 1, če se v poročilu Komisije 
ugotovi, da so se okoliščine bistveno 
spremenile.

črtano

Or. nl

Sprememba 196
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Predlog Komisije Sprememba

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za preklic te izjeme, če se 
v poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

črtano

Or. en

Utemeljitev

Direktiva bi morala zajemati vse tobačne izdelke, ker negativno vplivajo na zdravje in ne 
glede na zadevno starostno skupino potrošnikov.
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Predlog spremembe 197
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za preklic te izjeme, če se 
v poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

črtano

Or. fr

Sprememba 198
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Predlog Komisije Sprememba

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za preklic te izjeme, če se 
v poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 199
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za preklic te izjeme, če se 
v poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 200
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za preklic te izjeme, če se 
v poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5.

Or. xm

Obrazložitev

Nalaganje novih obveznosti v zvezi z zadevnimi tobačnimi izdelki vpliva na področje uporabe 
člena 6, zato bi morala o njih še naprej presojati sozakonodajalca, sprejemati pa bi jih bilo 
treba po rednem zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za preklic te izjeme, če se 
v poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in tobaka za oralno uporabo, 
so izvzeti iz prepovedi iz odstavkov 1 in 5.

Or. de

Obrazložitev

Uživanje tradicionalnega njuhanca in tobaka za žvečenje je omejeno na zelo malo regij 
Evrope in spada k ohranjanju običajev. Poleg tega ti dve vrsti tobaka uživajo predvsem 
starejše osebe. Tudi pri predpisih za označevanje v skladu s členoma 10 in 11 veljajo za 
njuhanec in tobak za žvečenje enake, manj omejujoče določbe kot za cigare, cigarilose in 
tobak za pipe. Zato bi moralo pri členu 6 veljati enako izvzetje.

Predlog spremembe 202
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za preklic te izjeme, če se v 
poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje, tobaka za vodno pipo in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, so izvzeti iz 
prepovedi iz odstavkov 1 in 5. Na Komisijo 
se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 22 v 
zvezi s preklicem te izjeme, če se v poročilu 
Komisije ugotovi, da so se okoliščine 
bistveno spremenile.

Or. it

Obrazložitev

Raziskava Eurobarometra kaže, da je uporaba vodnih pip med mladimi in študenti večja kot 
pri drugih skupinah.



AM\935348SL.doc 87/113 PE510.660v01-00

SL

Predlog spremembe 203
Manfred Weber

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme delegirane 
akte za preklic te izjeme, če se v poročilu 
Komisije ugotovi, da so se okoliščine 
bistveno spremenile.

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Izvzeti so tudi tobačni 
izdelki za njuhanje. Komisija je 
pooblaščena, da v skladu s členom 22 
sprejme delegirane akte za preklic te 
izjeme, če se v poročilu Komisije ugotovi, 
da so se okoliščine bistveno spremenile.

Or. de

Predlog spremembe 204
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5. Komisija je pooblaščena, 
da v skladu s členom 22 sprejme 
delegirane akte za preklic te izjeme, če se 
v poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

10. Tobačni izdelki, razen cigaret, tobaka 
za zvijanje in brezdimnih tobačnih 
izdelkov, so izvzeti iz prepovedi iz 
odstavkov 1 in 5.

Or. de

Predlog spremembe 205
Anna Hedh, Åsa Westlund
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Določbe iz člena 6(1), (2) in (3) ne 
veljajo za tobak za oralno uporabo (snus). 

Or. sv

Sprememba 206
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Na vsakem zavojčku tobačnih izdelkov 
in kakršni koli zunanji embalaži morajo 
biti navedena zdravstvena opozorila v 
uradnem jeziku ali jezikih države članice, v 
katerih je izdelek dan na trg.

1. Brez poseganja v člen 151 Akta o 
pristopu Avstrije, Finske in Švedske 
morajo biti na vsakem zavojčku tobačnih 
izdelkov in kakršni koli zunanji embalaži 
navedena zdravstvena opozorila v uradnem 
jeziku ali jezikih države članice, v katerih 
je izdelek dan na trg.

Or. en

Utemeljitev

Glede na člen 15 te direktive določitev predpisov za tobak za oralno uporabo ne spada na 
področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 207
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da se zagotovi grafična celovitost in 
vidnost zdravstvenih opozoril, jih je treba 
natisniti tako, da se jih ne da odstraniti, 

3. Da se zagotovi grafična celovitost in 
vidnost zdravstvenih opozoril, jih je treba 
natisniti tako, da se jih ne da odstraniti, 
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izbrisati, prekriti ali prekiniti, vključno z 
davčnim žigom, cenovno oznako, 
oznakami za sledenje, varnostnimi 
elementi ali s kakršnim koli ovojem, 
vrečko, ovitkom, škatlico ali drugim 
pripomočkom, ali z odpiranjem zavojčka.

izbrisati, prekriti ali prekiniti, vključno z 
davčnim žigom, ki je nameščen, kjer se 
zavojček s tobačnim izdelkom odpre, 
cenovno oznako, oznakami za sledenje, 
varnostnimi elementi ali s kakršnim koli 
ovojem, vrečko, ovitkom, škatlico ali 
drugim pripomočkom, ali z odpiranjem 
zavojčka.

Or. el

Obrazložitev

Davčni žig bi moral biti nameščen, kjer se zavojček s tobačnim izdelkom odpre, tako da se pri 
odpiranju zavojčka uniči, s čimer je mogoče omejiti večkratno uporabo davčnih žigov in 
tihotapljenje.

Sprememba 208
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Da se zagotovi grafična celovitost in 
vidnost zdravstvenih opozoril, jih je treba 
natisniti tako, da se jih ne da odstraniti, 
izbrisati, prekriti ali prekiniti, vključno z 
davčnim žigom, cenovno oznako, 
oznakami za sledenje, varnostnimi 
elementi ali s kakršnim koli ovojem, 
vrečko, ovitkom, škatlico ali drugim 
pripomočkom, ali z odpiranjem zavojčka.

3. Da se zagotovi grafična celovitost in 
vidnost zdravstvenih opozoril, jih je treba 
natisniti tako, da se jih ne da odstraniti, 
izbrisati, prekriti ali prekiniti, vključno s 
cenovno oznako, oznakami za sledenje, 
varnostnimi elementi ali s kakršnim koli 
ovojem, vrečko, ovitkom, škatlico ali 
drugim pripomočkom, ali z odpiranjem 
zavojčka.

Or. en

Sprememba 209
Preslav Borissov

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3



PE510.660v01-00 90/113 AM\935348SL.doc

SL

Predlog Komisije Sprememba

3. Da se zagotovi grafična celovitost in 
vidnost zdravstvenih opozoril, jih je treba 
natisniti tako, da se jih ne da odstraniti,
izbrisati, prekriti ali prekiniti, vključno z 
davčnim žigom, cenovno oznako, 
oznakami za sledenje, varnostnimi 
elementi ali s kakršnim koli ovojem, 
vrečko, ovitkom, škatlico ali drugim 
pripomočkom, ali z odpiranjem zavojčka.

3. Zdravstvena opozorila je treba natisniti 
tako, da se jih ne da odstraniti ali izbrisati 
in so vidna. Vse vrste davčnih žigov, 
cenovnih oznak, oznak za sledenje, 
varnostnih elementov ali kakršen koli 
ovoj, vrečka, ovitek, škatlica ali drug 
pripomoček, ki se uporabijo, omogočajo 
vidnost in berljivost zdravstvenih opozoril. 
Isto velja za zasnovo odpiranja zavojčka.

Or. en

Sprememba 210
Preslav Borissov

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Države članice zagotovijo, da so 
zdravstvena opozorila na glavni površini 
zavojčka ali kakršni koli zunanji embalaži 
ob dajanju tobačnega izdelka na trg
popolnoma vidna ter niso delno ali 
popolnoma prekrita ali prekinjena z 
ovojem, vrečko, embalažo, škatlico ali 
drugim pripomočkom.

4. Države članice zagotovijo, da so 
zdravstvena opozorila na glavni površini 
zavojčka ali kakršni koli zunanji embalaži 
popolnoma vidna. Ob dajanju tobačnih 
izdelkov na trg uporabljeni ovoji, vrečke, 
embalaža, škatlice ali drugi pripomočki 
omogočajo vidnost in berljivost 
zdravstvenih opozoril. 

Or. en

Predlog spremembe 211
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zdravstvena opozorila nikakor ne smejo 
prekrivati ali prekinjati davčnih žigov, 

5. Zdravstvena opozorila nikakor ne smejo 
prekrivati ali prekinjati davčnih žigov, ki 
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cenovnih oznak, oznak za sledenje ali 
varnostnih elementov na zavojčkih.

so nameščeni, kjer se zavojček s tobačnim 
izdelkom odpre, cenovnih oznak, oznak za 
sledenje ali varnostnih elementov na 
zavojčkih.

Or. el

Obrazložitev

Davčni žig bi moral biti nameščen, kjer se zavojček s tobačnim izdelkom odpre, tako da se pri 
odpiranju zavojčka uniči, s čimer je mogoče omejiti večkratno uporabo davčnih žigov in 
tihotapljenje.

Predlog spremembe 212
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Slike zavojčkov in kakršne koli zunanje 
embalaže, ki so ciljno usmerjene na 
potrošnike v Uniji, morajo biti v skladu z 
določbami tega poglavja.

7. Neobvezne slike zavojčkov in kakršne 
koli zunanje embalaže, ki so ciljno 
usmerjene na potrošnike v Uniji, morajo 
biti v skladu z določbami tega poglavja.

Or. el

Obrazložitev

Uvedba slik bi morala ostati v presoji posamezne države članice.

Sprememba 213
Ian Hudghton

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

7a. Države članice lahko za namene 
varovanja javnega zdravja ohranijo ali 
uvedejo nacionalne predpise za 
označevanje in pakiranje, ki so strožji od 
pravil, določenih v tej direktivi, kar velja 
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tudi za ohranitev ali uvedbo določb, ki 
omogočajo standardizirano pakiranje 
tobačnih izdelkov.

Or. en

Predlog spremembe 214
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino.
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre. 
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Informativno 
sporočilo se pri tobaku za zvijanje natisne 
na zgornjo površino zavojčka, ki je vidna, 
ko se zavojček odpre. Tako splošno 
opozorilo kot informativno sporočilo 
morata zajemati 50 % površine, na kateri 
sta natisnjeni.

Or. el

Obrazložitev

Teh velikosti ni mogoče uporabljati za vse vrste embalaže. Posredno bi bilo tako predpisano 
poenotenje velikosti, oblike in predstavitve zavojčkov, kar bi privedlo do večjega izkrivljanja 
konkurence.

Sprememba 215
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
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natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino.
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre. 
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

natisneta na bočnih straneh. Informativno 
sporočilo se pri tobaku za zvijanje natisne 
na zgornjo površino zavojčka, ki je vidna, 
ko se zavojček odpre. Tako splošno 
opozorilo kot informativno sporočilo 
morata zajemati 50 % površine, na kateri 
sta natisnjeni.

Or. en

Predlog spremembe 216
Gino Trematerra

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino.
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre.
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Informativno 
sporočilo se pri tobaku za zvijanje natisne 
na zgornjo površino zavojčka, ki je vidna, 
ko se zavojček odpre. Tako splošno 
opozorilo kot informativno sporočilo 
morata zajemati 50 % površine, na kateri 
sta natisnjeni.

Or. it

Predlog spremembe 217
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
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natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino.
Informativno sporočilo se pri tobaku za
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre.
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

natisneta na bočnih straneh v pisavi 
Helvetica v črnem odebeljenem tisku na 
beli ali barvni podlagi. Informativno 
sporočilo se pri tobaku za zvijanje natisne 
na zgornjo površino zavojčka, ki je vidna, 
ko se zavojček odpre. Tako splošno 
opozorilo kot informativno sporočilo 
morata zajemati 50 % površine, na kateri 
sta natisnjeni.

Or. it

Predlog spremembe 218
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino.
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre.
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine,
na kateri sta natisnjeni.

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino.
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre.
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo lahko zajemata do 50 % 
površine, na kateri sta natisnjeni.

Or. de

Predlog spremembe 219
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
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natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino. 
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre. 
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

natisneta na bočnih straneh, tako da dobro 
vidna zavzemata večji del površine. 
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre. 
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

Or. pt

Sprememba 220
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino. 
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre. 
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 45 mm v višino. 
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre. 
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni. Pri tobaku za 
kajenje razen cigaret in tobaka za zvijanje 
se splošno opozorilo in informativno 
sporočilo natisneta na bočnih straneh 
zavojčka. Tako splošno opozorilo kot 
informativno sporočilo morata zajemati 
50 % površine, na kateri sta natisnjeni.

Or. en

Predlog spremembe 221
Lara Comi
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino.
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre.
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Informativno 
sporočilo se pri tobaku za zvijanje natisne 
na zgornjo površino zavojčka, ki je vidna, 
ko se zavojček odpre. Tako splošno 
opozorilo kot informativno sporočilo 
morata zajemati 50 % površine, na kateri 
sta natisnjeni.

Or. it

Obrazložitev

Določitev oblike zdravstvenih opozoril tudi v smislu višine in širine v milimetrih bi s trga 
izločila številne oblike zavojčka in poenotila njegovo obliko, kar bi lahko ogrozilo tržno 
vrednost in povečalo tveganje za nedovoljeno trgovanje, ne bi pa prineslo zdravstvenih 
koristi. Vse to bi pomembno vplivalo na zaposlovanje in davčne prihodke. Poleg tega so 
določbe tega člena v nasprotju s Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini in Sporazumom o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine Svetovne trgovinske organizacije.

Predlog spremembe 222
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za:

črtano

(a) spremembo besedila zdravstvenih 
opozoril iz odstavkov 1 in 2, pri čemer se 
upošteva znanstveni in tržni razvoj;
(b) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve in oblikovanja zdravstvenih 
opozoril iz tega člena, vključno z vrsto 
pisave in barvo ozadja.
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Or. nl

Predlog spremembe 223
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve in oblikovanja zdravstvenih 
opozoril iz tega člena, vključno z vrsto 
pisave in barvo ozadja.

črtano

Or. xm

Predlog spremembe 224
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve in oblikovanja zdravstvenih 
opozoril iz tega člena, vključno z vrsto 
pisave in barvo ozadja.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 225
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve in oblikovanja zdravstvenih 

črtano
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opozoril iz tega člena, vključno z vrsto 
pisave in barvo ozadja.

Or. it

Predlog spremembe 226
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve in oblikovanja zdravstvenih 
opozoril iz tega člena, vključno z vrsto 
pisave in barvo ozadja.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 227
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev mesta, formata,
razporeditve in oblikovanja zdravstvenih 
opozoril iz tega člena, vključno z vrsto
pisave in barvo ozadja.

(b) opredelitev razporeditve in oblikovanja 
zdravstvenih opozoril iz tega člena, 
vključno z velikostjo pisave in barvo 
ozadja, upoštevajoč jezikovne zahteve 
posamezne države članice.

Or. it

Predlog spremembe 228
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev mesta, formata,
razporeditve in oblikovanja zdravstvenih 
opozoril iz tega člena, vključno z vrsto 
pisave in barvo ozadja.

(b) opredelitev mesta, razporeditve in 
oblikovanja zdravstvenih opozoril iz tega 
člena, vključno z vrsto pisave in barvo 
ozadja.

Or. pl

Predlog spremembe 229
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so sestavljena iz besedilnih opozoril iz 
Priloge I in ustrezne barvne fotografije iz 
knjižnice slik;

(a) so sestavljena iz besedilnih opozoril iz 
Priloge I;

Or. el

Obrazložitev

Uvedba slik bi morala ostati v presoji posamezne države članice.

Sprememba 230
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Sprememba

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 85 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. en
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Sprememba 231
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Sprememba

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo vsaj 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. en

Predlog spremembe 232
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo najmanj 50 % in vse do 65 %
zunanje sprednje in zadnje površine 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže;

Or. de

Predlog spremembe 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 43 % zunanje sprednje in 
62 % zunanje zadnje površine zavojčka in 
kakršne koli zunanje embalaže;

Or. de
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Predlog spremembe 234
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. xm

Sprememba 235
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Sprememba

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. en

Predlog spremembe 236
Gino Trematerra

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. it
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Predlog spremembe 237
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. el

Obrazložitev

Velikost zdravstvenih opozoril bi se morala razumno povečati in ne bi smela presegati 50 % 
površine zavojčka tobačnega izdelka.

Sprememba 238
Preslav Borissov

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Sprememba

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. en

Predlog spremembe 239
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. pt
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Predlog spremembe 240
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. de

Predlog spremembe 241
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. it

Obrazložitev

Povečanje velikosti opozoril tako, da pokrivajo 50 % površine, v celoti zadostuje za 
zagotovitev ustrezne obveščenosti potrošnikov. Prav tako ni dokazov o tem, da se zaradi 
večjih opozoril zmanjša število kadilcev. Določitev velikosti opozoril tako, da pokrivajo 75 % 
površine, bi lahko ogrozila temeljne pravice, ki jih ščitijo EU in dogovori Svetovne trgovinske 
organizacije, kot so pravice v zvezi z intelektualno lastnino in blagovno znamko.

Predlog spremembe 242
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Or. es

Predlog spremembe 243
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) so nameščena na zgornjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

(e) so nameščena na spodnjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže;

Or. it

Obrazložitev

Namestitev zdravstvenih opozoril na zgornji del zavojčka bi pomenila, da bi se ta del ob 
odprtju zavojčka poškodoval, davčne nalepke pa bi bilo treba namestiti na spodnji del. Te se 
ob odprtju zavojčka ne bi pretrgale in bi se lahko ponovno uporabile. Obvezna usmerjenost 
vseh informacij v isto smer bi lahko omejevala uporabo blagovne znamke, ki bi lahko bila 
usmerjena drugače kot zdravstvena opozorila.

Predlog spremembe 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) so nameščena na zgornjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

(e) so nameščena na spodnjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;
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Or. de

Predlog spremembe 245
Gino Trematerra

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) so nameščena na zgornjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

(e) so nameščena na spodnjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

Or. it

Predlog spremembe 246
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) so nameščena na zgornjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

(e) so nameščena na spodnjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

Or. it

Obrazložitev

S tem se potrošniku omogoči, da prepozna blagovno znamko kupljenega izdelka.

Predlog spremembe 247
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) so nameščena na zgornjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

(e) so nameščena na spodnjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

Or. xm

Predlog spremembe 248
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) so natisnjena v skladu z obliko, 
razporeditvijo, oblikovanjem in merami, 
ki jih določi Komisija v skladu z 
odstavkom 3;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 249
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

(i) višina: najmanj 64 mm;
(ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. el

Obrazložitev

Teh velikosti ni mogoče uporabljati za vse vrste embalaže. Posredno bi bilo tako predpisano 
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poenotenje velikosti, oblike in predstavitve zavojčkov, kar bi privedlo do večjega izkrivljanja 
konkurence. Poleg tega točka c tega člena določa odstotek zunanje površine posameznega 
zavojčka, zato se ni primerno sklicevati na velikost zavojčkov cigaret.  

Predlog spremembe 250
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

(i) višina: najmanj 64 mm;
(ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. xm

Sprememba 251
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Predlog Komisije Sprememba

(g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

(i) višina: najmanj 64 mm;
(ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. en

Predlog spremembe 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

i) višina: najmanj 64 mm;
ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. de

Predlog spremembe 253
Gino Trematerra

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

i) višina: najmanj 64 mm;
ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. it

Predlog spremembe 254
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

i) višina: najmanj 64 mm;
ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. it
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Predlog spremembe 255
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

(i) višina: najmanj 64 mm;
(ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. pt

Predlog spremembe 256
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

i) višina: najmanj 64 mm;
ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. it

Obrazložitev

Določitev oblike zdravstvenih opozoril tudi v smislu višine in širine v milimetrih bi s trga 
izločila številne oblike zavojčka in poenotila njegovo obliko, kar bi lahko ogrozilo tržno 
vrednost in povečalo tveganje za nedovoljeno trgovanje, ne bi pa prineslo zdravstvenih 
koristi. Vse to bi pomembno vplivalo na zaposlovanje in davčne prihodke. Poleg tega so 
določbe tega člena v nasprotju s Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini in Sporazumom o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine Svetovne trgovinske organizacije.

Predlog spremembe 257
Pablo Arias Echeverría
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

(i) višina: najmanj 64 mm;
(ii) širina: najmanj 55 mm.

Or. es

Predlog spremembe 258
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) višina: najmanj 64 mm; črtano

Or. es

Predlog spremembe 259
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) višina: najmanj 64 mm; i) višina: največ 43 mm;

Or. de

Sprememba 260
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g – točka i
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Predlog Komisije Sprememba

(i) višina: najmanj 64 mm; (i) višina: najmanj 68 mm;

Or. en

Predlog spremembe 261
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) širina: najmanj 55 mm. črtano

Or. es

Predlog spremembe 262
Patricia van der Kammen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za:

črtano

(a) spremembo besedilnih opozoril iz 
Priloge I k tej direktivi, pri čemer 
upošteva znanstveni in tehnični razvoj;
(b) vzpostavitev in spremembo knjižnice 
slik iz odstavka 1(a) tega člena, pri čemer 
upošteva znanstveni in tržni razvoj;
(c) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve, oblikovanja, mer in menjave 
zdravstvenih opozoril;
(d) določitev pogojev z odstopanjem od 
člena 7(3), pod katerimi se ob odpiranju 
zavojčka zdravstvena opozorila lahko 
prelomijo, vendar le če se ohrani grafična 
celovitost in vidnost besedila, fotografij in 
informacij o opuščanju kajenja.

Or. nl
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Predlog spremembe 263
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve, oblikovanja, mer in menjave 
zdravstvenih opozoril;

črtano

Or. xm

Predlog spremembe 264
Franz Obermayr

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve, oblikovanja, mer in menjave 
zdravstvenih opozoril;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 265
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve, oblikovanja, mer in menjave 
zdravstvenih opozoril;

(c) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve, oblikovanja in menjave 
zdravstvenih opozoril;

Or. el
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Obrazložitev

Velikost zdravstvenih opozoril je bistveni elementi zakonodajnega akta, zato se za vsako 
spremembo teh informacij uporabi redni zakonodajni postopek.

Predlog spremembe 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve, oblikovanja, mer in menjave 
zdravstvenih opozoril;

(c) opredelitev formata, razporeditve, 
oblikovanja in menjave zdravstvenih 
opozoril;

Or. de

Predlog spremembe 267
Gino Trematerra

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) opredelitev mesta, formata, 
razporeditve, oblikovanja, mer in menjave
zdravstvenih opozoril;

c) opredelitev formata, razporeditve in
oblikovanja zdravstvenih opozoril

Or. it


