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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zákaz tabakových výrobkov 
s charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 

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

prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov by sa malo povoliť, 
ak nevedie ku charakteristickej príchuti, 
pokiaľ sú tieto prídavné látky nevyhnutné 
pre výrobu. Komisia by mala zabezpečiť 
jednotné podmienky na vykonávanie 
ustanovenia týkajúceho sa charakteristickej 
príchuti. Členské štáty a Komisia by mali 
využiť nezávislé panely, aby im pomohli 
pri takomto rozhodovaní. Pri vykonávaní 
tejto smernice by sa nemalo rozlišovať 
medzi rôznymi druhmi tabaku.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 6 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 12 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí 
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch 
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Cezhraničný predaj tabaku na 
diaľku by preto mal byť zakázaný.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 16 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 

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

poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum 
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V prípade výrobkov obsahujúcich 
nikotín pod prahovou hodnotou 
stanovenou v tejto smernici by sa mali 
zaviesť ustanovenia o označovaní, ktoré 
by upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
potenciálne zdravotné riziká.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k relevantnému článku navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná 
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku, 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
by sa mala delegovať Komisii, najmä 
pokiaľ ide o prijatie a úpravu 
maximálnych obsahov pre emisie a ich 
metód merania, stanovenie maximálnych 
úrovní pre zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, 

(38) S cieľom dosiahnuť, aby bola smernica 
plne funkčná a aby sa udržal krok s 
technickým, vedeckým a medzinárodným 
vývojom vo výrobe, v spotrebe a regulácii 
tabaku, by sa mala na Komisiu delegovať
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
najmä pokiaľ ide o metodiku na určenie, 
či má tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť, stanovenie maximálnych úrovní 
pre zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, 
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návykovosť alebo atraktívnosť, používanie 
zdravotných výstrah, jedinečných 
identifikátorov a bezpečnostných prvkov 
pri označovaní a na baleniach, vymedzenie 
kľúčových prvkov pre zmluvy 
o uchovávaní údajov s nezávislými tretími 
stranami a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom 
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie 
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave 
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť
súčasné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

návykovosť alebo atraktívnosť, používanie 
zdravotných výstrah, jedinečných 
identifikátorov a bezpečnostných prvkov 
pri označovaní a na baleniach 
a vymedzenie kľúčových prvkov pre 
zmluvy o uchovávaní údajov s nezávislými 
tretími stranami. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a 
vhodným spôsobom postúpili Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) cezhraničného predaja tabakových 
výrobkov na diaľku;

(d) zákazu cezhraničného predaja 
tabakových výrobkov na diaľku;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 16 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) „zásadná prídavná látka“ je zložka, 
ktorá je nevyhnutná pre výrobu 
tabakových výrobkov;

Or. en

Odôvodnenie

Na účely objasnenia článku 6 navrhovanej smernice je potrebné poskytnúť vymedzenie pojmu 
„zásadné prídavné látky.“

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 16 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 16 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 3 ods. 1 stanovuje maximálny obsah pre cigarety uvádzané na trh alebo vyrobené v 
členských štátoch, čím priamo ovplyvňuje rozsah navrhovanej smernice. Maximálne obsahy 
sú preto považované za podstatné prvky legislatívneho aktu a akákoľvek zmena týchto prvkov 
by mala byť predmetom riadneho legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Používanie všetkých prídavných látok, ktoré sú nevyhnutné na výrobu tabakových výrobkov, 
by malo byť podľa navrhovanej smernice povolené, a preto je potrebné jasne to vyjadriť 
v texte.
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Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vypracovanie a zavedenie ďalších pravidiel by malo mať formu delegovaného aktu, a nie 
vykonávacieho aktu. Vykonávací akt by sa mohol použiť v prípadoch, keď sa vyžaduje 
implementácia už stanovených pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Použitie všetkých prídavných látok, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu tabakových výrobkov, by 
malo byť povolené podľa navrhovanej smernice, a preto je potrebné jasne to vyjadriť v texte.

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie so všetkými tabakovými výrobkami a zamedziť 
fragmentácii trhu by sa táto výnimka mala vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Odkaz na grafickú integritu a viditeľnosť je už stanovená v odôvodnení 23, a preto nie je 
potrebné opakovať ciele uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V článku 8 ods. 3 je už stanovené, že všeobecná výstraha a informačný odkaz sa v prípade 
balíčkov cigariet tlačia na bočné strany jednotlivých balení a v prípade tabaku na šúľanie sa 
informačný odkaz vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri otvorení jednotlivého balenia. 
Formát zdravotných výstrahy je tiež stanovený v článku 9. Preto nie je vhodné, aby sa 
stanovenie umiestnenia a formátu zdravotných výstrah ponechalo na delegovaný akt.

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieto aspekty sú už uvedené v článku 9 ods. 3 a toto ustanovenie sa teda opakuje.
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Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) stanoviť do …* a v prípade potreby 
upraviť fotografickú knižnicu uvedenú 
v písm. a) odseku 1 tohto článku, pričom sa 
zohľadní vedecký vývoj a vývoj trhu;
__________________
* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, šesť mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom ustanoviť vhodné vykonanie článku 9 je potrebné stanoviť lehotu pre Komisiu, aby 
vytvorila fotografickú knižnicu.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V článku 9 ods. 1 je už stanovené, že kombinované zdravotné výstrahy musia byť umiestnené 
v hornom okraji jednotlivého balenia a akéhokoľvek vonkajšieho obalu. Okrem toho sú v 
článku 9 ods. 1 stanovené aj rozmery a formát. Preto nie je vhodné, aby sa stanovenie 
formátu, umiestnenia a rozmerov ponechalo na delegovaný akt.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 7 ods. 3 stanovuje všeobecné ustanovenia na zabezpečenie grafickej integrity a 
viditeľnosti zdravotných výstrah, a teda obsahuje podstatné prvky legislatívneho aktu. 
Akákoľvek odchýlka od uvedeného nariadenia by mala byť stanovená v legislatívnom akte.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie nových povinností v súvislosti s príslušnými tabakovými výrobkami má vplyv na 
rozsah pôsobnosti článkov 8 – 10, a preto by malo zostať na uvážení zákonodarcov a malo by 
byť predmetom riadneho legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Tento tabakový výrobok môže poškodiť Tento tabakový výrobok je škodlivý pre
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vaše zdravie a je návykový. vaše zdravie a je návykový.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobok buď má, alebo nemá negatívny vplyv na zdravie. Výstraha o škodlivosti výrobku by 
mala byť jasná.

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Medzi cigaretami s priemerom menším ako 7,5 mm a začatím fajčenia neexistuje priama 
súvislosť. K mylnej predstave o určitých pozitívnych účinkoch výrobku nevedie samotný 
priemer cigarety, ale symboly, názorné znaky a texty a pod., t. j. zavádzajúce zobrazovanie 
výrobku. V smernici Rady 2011/64/EÚ je cigareta vymedzená na základe jej dĺžky, nie 
priemeru.

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra s ostrými hranami. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie má tvar 
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obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

vrecúška, t. j. obdĺžnikového vrecka 
s prehnutou časťou prekrývajúcou otvor. 
Prehnutá časť vrecúška pokrýva minimálne 
70 % prednej časti balíčka. Jednotlivé 
balenie cigariet obsahuje minimálne 20 
cigariet. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie obsahuje tabak vážiaci minimálne 
40 g.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné konkrétne uviesť, aké hrany musia balenia cigariet mať, aby sa odstránili 
nejasnosti v súvislosti s hranami balenia.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tvar i veľkosť balenia už boli jasne vymedzené v samotnom legislatívnom akte (tvar kvádra, 
výstraha pokrývajúca 75 % plochy na prednej i zadnej strane balenia, výška, šírka atď.). 
Rozsiahlejším opatrením by bola úplná harmonizácia, o ktorej by však mal rozhodnúť 
zákonodarný orgán.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4



PA\931507SK.doc 21/31 PE508.048v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tvar jednotlivého balenia cigariet a tvar jednotlivého balenia tabaku na šúľanie cigariet sú 
už vymedzené v článku 13 odseku 1 navrhovanej smernice. Stanovenie povinného tvaru pre 
jednotlivé balenia tabakových výrobkov, iných ako cigarety a tabak na šúľanie cigariet, by 
preto malo byť predmetom riadneho legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

9. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 22 prijímať  delegované akty s 
cieľom:
__________________

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

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť lehotu, v ktorej Komisia vymedzí kľúčové prvky zmluvy a technické 
normy, pokiaľ ide o jedinečné identifikátory a bezpečnostné prvky, a umožní tak príslušné 
vykonanie článku 14.
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Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava s ohľadom na navrhovaný pozmeňujúci návrh k úvodnej časti článku 14 ods. 
9 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava s ohľadom na navrhovaný pozmeňujúci návrh k úvodnej časti článku 14 ods. 
9 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Hlava 2 – kapitola 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tabak určený na vnútorné použitie Bezdymové tabakové výrobky
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Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú 
v Únii, povinnosť zaregistrovať sa 
u príslušných orgánov v členskom štáte, 
v ktorom je maloobchodný predajca 
usadený, a v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Maloobchodní predajcovia, 
ktorí sú usadení mimo Únie, sa musia 
zaregistrovať u príslušných orgánov 
v členskom štáte, v ktorom sa nachádza 
skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ. 
Všetci maloobchodní predajcovia, ktorí 
majú v úmysle uskutočňovať cezhraničný 
predaj na diaľku, musia príslušným 
orgánom poskytnúť minimálne tieto 
informácie:

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

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z cieľov navrhovanej smernice je obmedziť prístup detí a mládeže k tabakovým 
výrobkom. Povolenie elektronického predaja týchto výrobkov by nezabezpečilo dosiahnutie 
tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) meno alebo názov spoločnosti a trvalú 
adresu miesta činnosti, odkiaľ sa 
tabakové výrobky dodávajú;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dátum začatia činnosti, ktorá 
predstavuje ponúkanie tabakových 
výrobkov verejnosti v rámci 
cezhraničného predaja na diaľku 
prostredníctvom služieb informačnej 
spoločnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) adresu webovej stránky, resp. 
webových stránok, ktoré sa na takýto účel 
používajú, ako aj všetky relevantné 
informácie potrebné na identifikáciu tejto 
webovej stránky, resp. webových stránok.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Maloobchodní predajcovia 
vykonávajúci predaj na diaľku musia byť 
vybavení systémom overovania veku, ktorý 

vypúšťa sa
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v čase predaja overí, či kupujúci 
spotrebiteľ spĺňa požiadavku 
minimálneho veku podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov členského štátu 
určenia. Maloobchodný predajca alebo 
vymenovaná fyzická osoba poskytne 
príslušným orgánom podrobný opis 
systému overovania veku a správu o jeho 
fungovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Z analýz vyplýva, že e-cigarety obsahujú chemikálie a zložky, ktoré predstavujú 
nebezpečenstvo pre spotrebiteľov. Z tohto dôvodu by mali všetky výrobky obsahujúce nikotín 
podliehať kontrole. V opačnom prípade by sa výrobky s úrovňou nikotínu koncentrácie tesne 
pod navrhovanými prahovými hodnotami mohli dostať na trh bez akéhokoľvek povolenia. Nie 
je dôležitá len koncentrácia nikotínu, ale aj zmes všetkých látok. Spotrebitelia taktiež 
uvádzajú, že e-cigarety používajú hlavne na to, aby prestali fajčiť, a e-cigarety vnímajú ako 
liek, preto by mali byť povolené v súlade so smernicou 2001/83/ES.

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby výrobky 
obsahujúce nikotín neboli predávané 
osobám, ktoré nedosiahli vek potrebný 
na nákup tabakových výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Tento výrobok obsahuje nikotín a môže 
poškodiť vaše zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;
(b) pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento 
podiel sa zvýši na 32 % v prípade 
členských štátov s dvomi úradnými 
jazykmi a na 35 % v prípade členských 
štátov s tromi úradnými jazykmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti + 36 
mesiacov]:

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné poskytnúť členským štátom viac času na prispôsobenie sa zmenám, pretože 
niektoré členské štáty, a teda spoločnosti, najmä MSP a poľnohospodári, budú smernicou 
dotknuté viac ako iné subjekty.

Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) výrobky obsahujúce nikotín;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s PDN k článku 18 navrhovanej smernice.
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PRÍLOHA – ZOZNAM PRÍSPEVKOV ZAINTERESOVANÝCH STRÁN1

Organizačná štruktúra

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Tento zoznam nie je úplný.


