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Pozmeňujúci návrh 21
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Usmernenia pre uplatňovanie článku 13 Rámcového dohovoru SZO o kontrole tabaku 
vyzývajú strany tohto dohovoru, aby zakázali vystavovanie a viditeľnosť tabakových výrobkov 
na mieste predaja, keďže ide o metódu reklamy a propagácie.  Tie isté usmernenia taktiež 
odporúčajú zákaz predaja tabaku cez internet.

Pozmeňujúci návrh 22
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Veľkosť vnútorného trhu s tabakovými 
a súvisiacimi výrobkami a narastajúca 
tendencia výrobcov tabakových výrobkov 
sústreďovať výrobu pre celú Úniu iba do 
malého počtu výrobných závodov v 
členských štátoch a z toho vyplývajúci 
významný cezhraničný predaj tabakových 
a súvisiacich výrobkov si vyžaduje 
legislatívne opatrenia skôr na úrovni Únie 
než na národnej úrovni, vďaka ktorým sa 
dosiahne bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu.

(6) Veľkosť vnútorného trhu s tabakovými 
a súvisiacimi výrobkami a narastajúca 
tendencia výrobcov tabakových výrobkov 
sústreďovať výrobu pre celú Úniu iba do 
malého počtu výrobných závodov v 
členských štátoch a z toho vyplývajúci 
významný cezhraničný predaj tabakových 
a súvisiacich výrobkov si vyžaduje 
dôraznejšie legislatívne opatrenia na 
úrovni Únie, vďaka ktorým sa dosiahne 
bezproblémové fungovanie vnútorného 
trhu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 23
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a) Európska únia by mala venovať 
osobitnú pozornosť výrobe tabaku v 
menej zvýhodnených oblastiach, najmä 
v najvzdialenejších regiónoch, kde je 
často spojená s osobitnými 
environmentálnymi, geografickými a 
sociálno-ekonomickými charakteristikami 
a využívaním remeselných, ekologických 
metód, pričom Únia by mala členským 
štátom umožniť zaviesť osobitné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť 
pokračovanie výroby v týchto oblastiach a 
tým chrániť príslušné pracovné miesta.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 24
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 25
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a) Je preukázané, že polónium 210 je 
významná karcinogénna látka v tabaku.
Jeho prítomnosť v cigaretách by sa dala 
odhadovať takmer úplne pomocou 
kombinácie jednoduchých opatrení. Preto 
je vhodné určiť maximálny obsah polónia 
210, ktorý by viedol ku zníženiu 
súčasného priemerného obsahu polónia 
210 v cigaretách o 95 %. Mala by sa 
vytvoriť norma ISO na meranie obsahu 
polónia 210 v tabaku.

Or. en
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Odôvodnenie

Polónium 210 je produkt rozpadu uránu, ktorý je prítomný v hnojivách vyrábaných 
z fosfátových hornín bohatých na urán. Kontaminuje tabakové listy vzduchom 
prostredníctvom radónu 222 a koreňmi prostredníctvom olova 210. Pri horení sa polónium 
210 vyparuje, a fajčiari ho tak vdychujú. Vysiela žiarenie alfa. To je mimo telo neškodné, ale 
v ľudskom tele je to „jedna z najnebezpečnejších foriem radiácie“ (The Polonium Brief, 
Brianna Rego, Isis, 2009).

Pozmeňujúci návrh 26
Konrad Szymański

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, najmä zohľadnením 
vedeckého pokroku a noriem 
dohodnutých na medzinárodnej úrovni na 
posúdenie ich toxicity alebo návykovosti.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 28
Paul Rübig

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
ich toxicita alebo návykovosť, pričom tie 
sa posudzujú na základe najnovších 
vedeckých poznatkov a noriem 
dohodnutých na medzinárodnej úrovni.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Roger Helmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie náležitým spôsobom neharmonizuje zložky. Veľmi sa spolieha na vnútroštátnu 
implementáciu všeobecných ustanovení, ktoré ale môžu v rôznych členských štátoch 
interpretovať rôzne. Je vhodnejšie zaviesť výslovný zoznam povolených zložiek na úrovni EÚ, 
aby sa dosiahla náležitá harmonizácia.

Pozmeňujúci návrh 31
Michèle Rivasi
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a) Je dôležité nielen posudzovať 
vlastností prídavných látok ako takých, 
ale aj ich produktov horenia. Prídavné 
látky ani ich produkty horenia by nemali 
spĺňať kritériá pre zaradenie do kategórie 
nebezpečných látok podľa nariadenia 
(ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o 
klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 
1907/2006.

Or. en

Odôvodnenie

Povolené by mali byť len prídavné látky, ktoré nie sú nebezpečné – ako také a ani pri horení.

Pozmeňujúci návrh 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov 
s mentolovou príchuťou postupne zvýšil 

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov, ktoré majú 
charakteristickú príchuť inú ako tabak a 
mentol, ktorá môže uľahčiť začatie 
konzumácie tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky.
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napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety)36 .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov 
s mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety)36.

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

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 34
Konrad Szymański

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov 
s mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety)36.

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

Or. en

Odôvodnenie

Mentol je v niektorých členských štátoch tradičnou zložkou tabakových výrobkov. Jeho 
zaradenie medzi ostatné príchute by viedlo k neprimeranému vplyvu na trhy s tabakovými 
výrobkami v týchto členských štátoch a mohlo by tiež viesť k zvýšeniu ich nezákonného 
predaja. Okrem toho uvedený vedecký dôkaz nie je jednoznačný.

Pozmeňujúci návrh 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh smernice
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov 
s mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety)36.

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 36
Roger Helmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov 
s mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú cukrovinkovú alebo 
ovocnú príchuť, ktorá môže uľahčiť 
začatie fajčenia u mladých ľudí.
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že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety)36 .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov 
s mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety36).

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

Or. de

Odôvodnenie

Uvedené štúdie nie sú dostatočné na odôvodnenie diskreditácie mentolových cigariet 
v právnych predpisoch.
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Pozmeňujúci návrh 38
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov 
s mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety)36.

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú príchuť inú ako tabak, ktorá môže 
uľahčiť začatie spotrebúvania tabaku alebo 
ovplyvniť spotrebiteľské návyky.
V mnohých krajinách sa napríklad predaj 
výrobkov s mentolovou príchuťou 
postupne zvýšil napriek tomu, že celková 
prevalencia fajčenia sa znížila. Viacero 
štúdií uviedlo, že tabakové výrobky 
s mentolovou príchuťou môžu uľahčovať 
vdychovanie ako aj podnecovať k začatiu 
fajčenia u mladých ľudí. Malo by sa 
zabrániť opatreniam zavádzajúcim 
neodôvodnené rozdiely v zaobchádzaní 
s ochutenými cigaretami (napr. mentolové 
a klinčekové cigarety)36 .

Or. en

Odôvodnenie

Riešiť len „charakteristickú príchuť“ je príliš úzke. Mali by sa riešiť všetky príchute.

Pozmeňujúci návrh 39
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Zákaz tabakových výrobkov 
s príchuťou neznamená úplný zákaz 
používania jednotlivých prídavných látok, 
ale ukladá výrobcom povinnosť znížiť 
prídavnú látku alebo kombináciu 
prídavných látok v takom rozsahu, aby 
prídavné látky neviedli k príchuti.
Používanie prídavných látok potrebných na 
výrobu tabakových výrobkov by sa malo 
povoliť, ak nevedie k príchuti a nie sú 
spojené s atraktívnosťou. Pri vykonávaní 
tejto smernice by sa nemalo rozlišovať 
medzi rôznymi druhmi tabaku.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia by sa mali uplatňovať na všetky príchute. Odkaz na testovacie panely by sa 
potom tiež stal nadbytočným. Ustanovenia o prídavných látkach potrebných na výrobu by 
mali byť v súlade s ustanoveniami usmernení SZO o zložkách.

Pozmeňujúci návrh 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zákaz tabakových výrobkov 
s charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 

(16) Zákaz tabakových výrobkov 
s charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
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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.

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 41
Hans-Peter Martin

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. de

Pozmeňujúci návrh 42
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Napriek skutočnosti, že sa smernica 
zameriava na mladých ľudí, by sa
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a tabaku určeného na 
vnútorné použitie, ktoré konzumujú najmä 
starší spotrebitelia, nemala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky 
týkajúce sa zložiek.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 43
Angelika Niebler

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Spotreba tradičného šnupavého a žuvacieho tabaku sa obmedzuje na niekoľko málo regiónov 
Európy a je prvkom udržiavania tradícií. Okrem toho šnupavý a žuvací tabak konzumujú 
prevažne staršie osoby. Mala by sa preto uplatňovať rovnaká výnimka ako v prípade cigár, 
cigariek a fajkového tabaku.
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Pozmeňujúci návrh 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Roger Helmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Stále pretrvávajú rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
týkajúcimi sa označovania tabakových 
výrobkov, najmä pokiaľ ide o používanie 
kombinovaných zdravotných výstrah 
pozostávajúcich z obrázku a textu, 
informácie o službách pomoci pri odvykaní 
od fajčenia a reklamné prvky nachádzajúce 

(19) Stále pretrvávajú rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
týkajúcimi sa označovania tabakových 
výrobkov, najmä pokiaľ ide o veľkosť
zdravotných výstrah, informácie o službách 
pomoci pri odvykaní od fajčenia 
a reklamné prvky nachádzajúce sa v 
baleniach a na baleniach.
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sa v baleniach a na baleniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Takéto rozdiely môžu vytvárať bariéru 
obchodu a prekážať fungovaniu 
vnútorného trhu s tabakovými výrobkami a 
preto by sa mali odstrániť. Spotrebitelia 
v niektorých členských štátoch môžu byť 
takisto lepšie informovaní o zdravotných 
rizikách tabakových výrobkov ako 
spotrebitelia v iných členských štátoch.
Bez ďalších opatrení na úrovni Únie sa 
existujúce rozdiely v nasledujúcich rokoch 
pravdepodobne zväčšia.

(20) Takéto rozdiely môžu vytvárať bariéru 
obchodu a prekážať fungovaniu 
vnútorného trhu s tabakovými výrobkami a 
preto by sa mali odstrániť. Spotrebitelia 
v niektorých členských štátoch môžu byť 
takisto lepšie informovaní o zdravotných 
rizikách tabakových výrobkov ako 
spotrebitelia v iných členských štátoch.
Bez ďalších harmonizujúcich opatrení na
úrovni Únie sa existujúce rozdiely 
v nasledujúcich rokoch pravdepodobne 
zväčšia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

umožní posúdiť, či sú veľké kombinované 
zdravotné výstrahy účinnejšie ako 
výhradne textové výstrahy. Vzhľadom na 
to by sa kombinované zdravotné výstrahy 
mali stať povinné v celej Únii a pokrývať 
značné a viditeľné časti plochy balíčka.
Mala by sa stanoviť minimálna veľkosť 
zdravotných výstrah, aby sa zabezpečila 
ich viditeľnosť a účinnosť.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 48
Ewald Stadler

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 

(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 by za určitých 
okolností mohli u spotrebiteľov najmä 
mladých ľudí, vytvárať dojem, že výrobky 
sú menej škodlivé. Je to 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.
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byť menej škodlivá. Malo by sa to riešiť.

Or. de

Odôvodnenie

Obrázok spotrebiteľov, o ktorý sa toto odôvodnenie opiera, je jednostranný. Nedostatok 
informácií neodôvodňuje takéto obmedzovanie slobody podnikov v oblasti dizajnu výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 to tak napríklad 
v prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 50
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 51
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Odôvodnenie 23
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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 to tak napríklad 
v prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. Podobne aj vzhľad 
jednotlivých cigariet môže zavádzať 
spotrebiteľov vytváraním dojmu, že sú 
menej škodlivé.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Konrad Szymański

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 

(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 
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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.

účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je to tak napríklad 
v prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Ioannis A. Tsoukalas

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“ 

(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 to 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“ 
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(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.

(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

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.

(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 to 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.
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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.

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 vhodným 
balením a označovaním týchto výrobkov 
a informovaním spotrebiteľov o ich 
škodlivosti, aby boli spotrebitelia v plnej 
miere informovaní o dôsledkoch 
používania daného výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Tenké cigarety nie sú škodlivejšie ako iné tabakové výrobky, a len ich balenie môže byť pre 
spotrebiteľov zavádzajúce. Ak sú však takéto výrobky zabalené v súlade s ustanoveniami 
smernice, neexistuje vyššie riziko, že by spotrebiteľov zavádzali.

Pozmeňujúci návrh 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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 to 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.
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Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé.
Z nedávnej štúdie takisto vyplýva, že 
fajčiari tenkých cigariet boli skôr náchylní 
uveriť, že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

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 vhodným
balením a označovaním týchto výrobkov 
a informovaním spotrebiteľov o ich 
škodlivosti, aby boli v plnej miere 
informovaní o dôsledkoch ich používania.

Or. pl

Odôvodnenie

Cigarety typu „slim“ nie sú škodlivejšie; iba ich balenie by mohlo spotrebiteľov zavádzať. Ak 
sú však takéto výrobky zabalené v súlade s ustanoveniami smernice, nebude existovať riziko, 
že by spotrebiteľov zavádzali.

Pozmeňujúci návrh 56
Roger Helmer

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, 

(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 to tak napríklad 
v prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
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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.

alebo iných znakov. Podobne aj vzhľad 
jednotlivých cigariet môže zavádzať 
spotrebiteľov vytváraním dojmu, že sú 
menej škodlivé. Z nedávnej štúdie takisto 
vyplýva, že fajčiari tenkých cigariet boli 
skôr náchylní uveriť, že by ich značka 
mohla byť menej škodlivá. Malo by sa to 
riešiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Hans-Peter Martin

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 to tak okrem iného
v prípade určitých znení 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 klamlivého dojmu, že sú menej 
škodlivé. Z nedávnej štúdie takisto 
vyplýva, že fajčiari tenkých cigariet boli 
skôr náchylní uveriť, že by ich značka 
mohla byť menej škodlivá. Malo by sa to
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bezodkladne riešiť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 58
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Štúdie dokázali, že štandardizácia 
prezentácie názvu a obchodnej známky 
a farby balíčka (jednoduché balenie) 
znižuje atraktívnosť balenia a zvyšuje 
účinnosť zdravotných výstrah, čím sa 
znižuje rozšírenosť fajčenia a spotreba 
tabaku. Usmernenia k článkom 11 a 13 
RDKT vyzývajú zmluvné strany k tomu, 
aby zvážili prijatie požiadaviek na 
jednoduché balenie.

Or. en

Odôvodnenie

Balenie tabaku nesmie byť príťažlivé ani lákavé, keďže obsahuje smrtiaci výrobok.  Reklama 
na tabak je zakázaná na takmer každom inom mieste, a aj na samotné balenie tabaku by sa 
tento zákaz mal vzťahovať.  To je v súlade s odporúčaniami uvedenými v usmerneniach 
k RDKT, a iné štáty sveta to zavádzajú alebo zvažujú.

Pozmeňujúci návrh 59
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie 
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší 

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

preto mali umiestniť na dvoch hlavných 
povrchoch balenia bezdymových 
tabakových výrobkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie 
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší spotrebitelia, 
by sa nemala udeliť výnimka, pokiaľ ide 
o určité požiadavky na označovanie. Je 
potrebné zabezpečiť viditeľnosť 
zdravotných výstrah na bezdymových 
tabakových výrobkoch. Výstrahy by sa 
preto mali umiestniť na dvoch hlavných 
povrchoch balenia bezdymových 
tabakových výrobkov.

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 61
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Členské štáty uplatňujú rozdielne 
pravidlá, pokiaľ ide o minimálny počet 
cigariet v balíčku. Tieto pravidlá by sa mali 
zosúladiť, aby sa zabezpečil voľný pohyb 
príslušných výrobkov.

(25) Členské štáty uplatňujú rozdielne 
pravidlá, pokiaľ ide o minimálny počet 
cigariet v balíčku. Tieto pravidlá by sa mali 
zosúladiť, aby sa zabezpečilo ľahké 
porovnávanie nákladov pre spotrebiteľa a
voľný pohyb príslušných výrobkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia overenie 
autentickosti výrobkov, čím sa 
spotrebitelia budú chrániť pred škodlivým 
falšovaným tovarom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu o 
pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku 
z tohto zákazu39. Zákaz tabakových 
výrobkov na vnútorné použitie by však 
nemal ovplyvniť historicky tradičné 
výrobky na vnútorné použitie, ktorých 
predaj môže byť v jednotlivých členských 
štátoch povolený. V prípade ostatných 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
nie sú vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a zložiek 
považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29a) Vzhľadom na všeobecný zákaz 
predaja tabaku určeného na vnútorné 
použitie (snus) v EÚ nie je 
v cezhraničnom záujme regulovať obsah 
tohto tabaku. Zodpovednosť regulovať 
obsah tohto tabaku preto nesie členský 
štát, v ktorom je predaj tohto tabaku 
povolený, a to v súlade s článkom 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska 
a Švédska. Pre snus by preto mala platiť 
výnimka z ustanovení článku 6 tejto 
smernice.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 65
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku
uľahčuje prístup mladých ľudí 
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch 
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto 
smernice. Ustanovenie týkajúce sa 
oznamovania cezhraničného predaja 
tabaku na diaľku uvedené v tejto smernici 

(30) Internetový predaj tabaku 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, a preto by sa mal 
zakázať v súlade s vykonávacími 
usmerneniami Rámcového dohovoru SZO 
o kontrole tabaku.  Diaľkový predaj 
tabakových výrobkov spotrebiteľom zo 
strany podnikov sa ďalej upravuje 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
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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 
spoločnosti40. 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.41

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.41

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa zakázať akýkoľvek internetový predaj tabakových výrobkov.  Z výsledkov 
hodnotenia vplyvu vypracovaného Komisiou vyplýva, že cezhraničný predaj cez internet je 
väčšinou nezákonný a usmernenia pre vykonávanie článku 13 RDKT odporúčajú zákaz 
akéhokoľvek internetového predaja.   Efektívne overovanie veku sa online len ťažko podarí 
dosiahnuť.

Pozmeňujúci návrh 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti 
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 

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

by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po dátume transpozície 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto smernice.
Deti a mladí ľudia musia byť vzdelávaní, 
pretože to je najjednoduchší a 
najefektívnejší spôsob, ako predchádzať 
tomu, aby mladí ľudia začali fajčiť.
Pozornosť by sa mala venovať aj 
vytvoreniu fondu financovaného 
výrobcami tabakových výrobkov, ktorý by 
sa použil na financovanie kampaní proti 
fajčeniu. Členské štáty by mali 
harmonizovať zákonný vek pre nákup 
tabakových výrobkov na 18 rokov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 67
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 68
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti 
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 3 rokov po lehote na transpozíciu 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto smernice.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 69
Robert Goebbels

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 liekoch42, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín.
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 

vypúšťa sa
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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.
__________________
42 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67, 
naposledy zmenená a doplnená smernicou 
2011/62/EÚ, Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s.
74.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že toto ustanovenie nevychádza zo žiadnej podloženej vedeckej štúdie.
Eektronické cigarety nie sú tabakovým výrobkom. Nie sú ani zdravotným výrobkom. Sú 
relatívne novým výrobkom, pre ktorý treba na základe platných záverov prebiehajúcich štúdií 
prijať špecifický právny predpis. Komisia by mala navrhnúť takýto právny predpis po 
rozsiahlom a transparentnom konzultačnom postupe.

Pozmeňujúci návrh 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 

(34) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
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ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch42, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín.
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice 
2001/83/ES, podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum 
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia.
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov.
Výrobky obsahujúce nikotín iné ako 
tabak, na ktoré sa vzťahuje táto smernica,
by sa mali regulovať v rámci 
nadchádzajúcej revízie balíka právnych 
predpisov o farmaceutických výrobkoch s 
cieľom informovať a chrániť 
spotrebiteľov. Táto revízia môže 
obsahovať ustanovenia, ktoré umožnia 
predaj výrobkov obsahujúcich nikotín s 
nižším rizikom a kladným pomerom medzi 
rizikom a úžitkom a ktoré môžu pomôcť 
spotrebiteľom prestať fajčiť ako 
spotrebiteľské výrobky za predpokladu, že 
obsahujú prispôsobené zdravotné 
varovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Niki Tzavela

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 liekoch42, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín.

(34) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch42, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov.
Berúc do úvahy, že v rámci tohto 
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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.

regulačného režimu už bol povolený 
značný počet výrobkov obsahujúcich 
nikotín, Komisia by mala v rámci revízie 
príslušných predpisov týkajúcich sa 
farmaceutických výrobkov vykonať štúdiu 
a riadne posúdenie vplyvu vrátane 
konzultácie so zainteresovanými stranami 
s cieľom určiť na ich základe 
najvhodnejšiu reguláciu elektronických 
cigariet.

Or. en

Odôvodnenie

Zaradenie všetkých výrobkov obsahujúcich nikotín do režimu liekov bez vykonania 
podrobného posúdenia vplyvu by v skutočnosti mohlo obmedziť alebo odstrániť výrobok z 
trhu bez toho, aby to bolo potrebné. Navrhnutá revízia farmaceutického balíka predpisov EÚ 
o dva roky poskytne zákonodarcom čas na nápravu a určenie vhodného rámca pre reguláciu 
elektronických cigariet.

Pozmeňujúci návrh 72
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(34) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
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Spoločenstva o humánnych liekoch42, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín.
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice
2001/83/ES, podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum 
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia.
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

Spoločenstva o humánnych liekoch42, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín.
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Ukázalo sa však, že meranie 
nikotínovej dávky je náročné, keďže to 
závisí od výrobkov a od toho, ako sa 
používajú. Preto skutočnosť, že všetky 
výrobky bez ohľadu na ich obsah 
nikotínu podliehajú smernici 2001/83/ES, 
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

Jediné odôvodnenie povolenia predaja výrobkov obsahujúcich nikotín je ich použitie na 
odvykanie od fajčenia. Je veľmi ťažké posúdiť dávku nikotínu u výrobkov obsahujúcich 
nikotín. Intenzívne používanie výrobkov obsahujúcich nikotín s nízkym obsahom nikotínu by 
stále mohlo viesť k vysokému príjmu nikotínu.  Preto je vhodné zaradiť všetky výrobky s 
obsahom nikotínu pod právne predpisy týkajúce sa farmaceutík. Tým by sa zaistila kvalita, 
bezpečnosť a účinnosť výrobkov obsahujúcich nikotín a tiež rovnaké podmienky pre všetky 
výrobky obsahujúce nikotín.

Pozmeňujúci návrh 73
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 35
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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

Odôvodnenie

Toto je spojené s PN zaraďujúcim všetky výrobky obsahujúce nikotín pod právne predpisy 
týkajúce sa farmaceutík. Ak sú všetky výrobky obsahujúce nikotín regulované ako lieky bez 
ohľadu na koncentráciu nikotínu, toto ustanovenie o označovaní je zbytočné..

Pozmeňujúci návrh 74
Niki Tzavela

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

Pozmeňujúci návrh 75
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

nikotín pod prahovou hodnotou stanovenou 
v tejto smernici by sa mali zaviesť 
ustanovenia o označovaní, ktoré by 
výslovne upriamili pozornosť spotrebiteľov 
na potenciálne zdravotné riziká.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

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. 
182/201143.

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/201143.

Or. en

Odôvodnenie

Následné pozmenenie návrhu na zavedenie kladného zoznamu v článku 6 ods. 1 prvý 
pododsek od rovnakých autorov.

Pozmeňujúci návrh 77
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Odôvodnenie 38
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Odôvodnenie 38
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná 
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o 
jej nepodstatné prvky. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a
tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Roger Helmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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 na Komisiu, najmä 
pokiaľ ide o prijatie metód merania emisií
a stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu alebo
návykovosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov a 
bezpečnostných prvkov pri označovaní a 
na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov s 
nezávislými tretími stranami a 
preskúmanie určitých výnimiek udelených 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymového tabaku, a 
preskúmanie množstva nikotínu vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín. Je veľmi 
dôležité, aby Komisia počas svojej 
prípravnej práce uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.
Komisia by pri príprave a tvorbe 
delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Paul Rübig

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
by sa mala delegovať na Komisiu, najmä 
pokiaľ ide o prijatie metód merania emisií
a stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu alebo
návykovosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov a 
bezpečnostných prvkov pri označovaní a 
na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov s 
nezávislými tretími stranami a 
preskúmanie určitých výnimiek udelených 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymového tabaku, a 
preskúmanie množstva nikotínu vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín. Je veľmi 
dôležité, aby Komisia počas svojej 
prípravnej práce uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 
Komisia by pri príprave a tvorbe 
delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(38) 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 na Komisiu, najmä 
pokiaľ ide o prijatie metód merania emisií
a stanovenie maximálnych úrovní pre 
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metód merania, stanovenie maximálnych 
úrovní pre zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, 
návykovosť alebo atraktívnosť, 
používanie zdravotných výstrah, 
jedinečných identifikátorov 
a bezpečnostných prvkov pri označovaní 
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov 
s nezávislými tretími stranami a 
preskúmanie určitých výnimiek udelených 
tabakovým výrobkom s výnimkou 
cigariet, tabaku na šúľanie a bezdymového 
tabaku, a preskúmanie množstva nikotínu 
vo výrobkoch obsahujúcich nikotín. Je 
veľmi dôležité, aby Komisia počas svojej 
prípravnej práce uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 
Komisia by pri príprave a tvorbe 
delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

zložky, ktoré zvyšujú toxicitu alebo
návykovosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov a 
bezpečnostných prvkov pri označovaní a 
na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov s 
nezávislými tretími stranami a 
preskúmanie určitých výnimiek udelených 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymového tabaku, a 
preskúmanie množstva nikotínu vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín. Je veľmi 
dôležité, aby Komisia počas svojej 
prípravnej práce uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 
Komisia by pri príprave a tvorbe 
delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 82
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 83
Inês Cristina Zuber
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Návrh smernice
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) Dôraz sa kladie na význam 
a zodpovednosť členských štátov pri 
ochrane verejného zdravia 
a uskutočňovaní preventívnych opatrení, 
poskytovaní verejných záruk, 
monitorovaní a poskytovaní poradenských 
služieb mladým ľuďom, ako aj 
organizovaní verejných protifajčiarskych 
kampaní, najmä v školách; všeobecný 
bezplatný prístup k poradenským službám 
týkajúcim sa odvykania od fajčenia 
a zodpovedajúcej liečbe je považovaný za 
kľúčový.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 84
Paul Rübig

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 

(40) Cieľom smernice je zosúladiť 
osobitné pravidlá týkajúce sa výroby, 
prezentácie a predaja tabakových 
a súvisiacich výrobkov, pričom by sa 
zároveň zaručilo, aby jednotlivé členské 
štáty nezavádzali vnútroštátne právne 
predpisy obsahujúce požiadavky 
na označovanie a balenie, ktoré by 
presahovali rámec požiadaviek smernice.
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predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

Ak v určitom členskom štáte už platia 
prísnejšie vnútroštátne predpisy 
vzťahujúce sa na všetky výrobky rovnako 
ako v prípade aspektov, na ktoré sa 
vzťahuje rozsah pôsobnosti tejto 
smernice, malo by sa mu umožniť ich 
uplatňovanie na základe hlavných 
požiadaviek týkajúcich sa ochrany 
verejného zdravia. Tieto vnútroštátne 
právne predpisy by však mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 85
Niki Tzavela

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(40) Touto smernicou sa plne 
harmonizujú určité aspekty týkajúce sa 
výroby, prezentácie a predaja tabakových 
a súvisiacich výrobkov a členským štátom 
by sa nemalo povoliť zachovanie ani 
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všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom
tejto smernice.

zavedenie takých ustanovení do 
vntútroštátnych právnych predpisov, ktoré 
sa odchyľujú od požiadaviek na 
označovanie a balenie stanovených v tejto 
smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 

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

ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Jedným príkladom 
prostriedku svojvoľnej diskriminácie je 
pravidlo, podľa ktorého by povrch balenia 
pokrytý varovaniami mal rozšíriť na viac 
ako 60 %. Cieľom tejto smernice je 
zaviesť jednotné požiadavky týkajúce sa 
balenia a označovania, preto by sa mali 
uplatňovať prísne kritériá, pokiaľ ide 
o poskytnutie voľného priestoru členským 
štátom na to, aby mohli prijať normy, 
ktoré sa značne odlišujú od pravidiel 
stanovených v tejto smernici.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 87
Konrad Szymański

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 



PE510.761v01-00 52/145 AM\936107SK.doc

SK

členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii, pričom sa zoberie do úvahy 
vysoká úroveň ochrany zdravia, ktorá sa 
dosiahla prostredníctvom tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Právomoc Komisie schvaľovať alebo zamietať budúce vnútroštátne opatrenia je neprimeraná, 
keďže o súlade vnútroštátnych opatrení s právnymi predpismi EÚ majú rozhodovať súdy.

Pozmeňujúci návrh 88
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Smernica pristupuje k vytvoreniu 
jednotných pravidiel výroby, prezentácie 
a predaja tabakových a podobných 
výrobkov veľmi komplexne. Mnohé 
pravidlá stanovené smernicou zasahujú 
do sféry základných práv. S cieľom 
zmierniť obavy týkajúce sa právnej istoty 
by sa členským štátom nemalo povoliť 
prijímanie žiadnych ustanovení, ktoré sa 
odchyľujú od požiadaviek týkajúcich sa 
označovania a balenie, ktoré sú ako 
norma stanovené v smernici.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 89
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Členský štát, ktorý považuje za 
potrebné zachovať alebo zaviesť 
vnútroštátne a/alebo regionálne 
ustanovenia zamerané na zachovanie 
tradičných tabakových plantáží, a to 
z náležitých dôvodov spojených so 
socioekonomickou závislosťou miestnych 
spoločenstiev, by mal mať takúto 
možnosť.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 90
Paul Rübig

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako 
a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou 
a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. Členské štáty by tak mohli 
napríklad zachovať alebo zaviesť 
ustanovenia, ktoré stanovujú úplnú 
štandardizáciu balení tabakových 
výrobkov, pod podmienkou, že tieto 
ustanovenia sú v súlade so zmluvou, so 
záväzkami WTO a nemajú vplyv na úplné 
uplatňovanie tejto smernice. V prípade 
technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa 

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zavedú 
vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa 
vzťahujú na všetky výrobky rovnako 
a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti ustanovení tejto 
smernice, s cieľom chrániť verejné 
zdravie; Členské štáty nesmú zakázať ani 
obmedziť predaj, dovoz a spotrebu 
tabakových a súvisiacich výrobkov, 
pokiaľ tieto výrobky spĺňajú požiadavky 
tejto smernice.
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smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov 
a o pravidlách pre služby informačnej 
spoločnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 91
Niki Tzavela

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako 
a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou 
a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. V prípade technických predpisov 
sa vyžaduje predchádzajúce oznámenie 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe 
pri poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov 
a o pravidlách pre služby informačnej 
spoločnosti44.

(Ak sa neprijmú príslušné pozmeňujúce 
návrhy o zavedení štandardizovaného 
balenia, tento pozmeňujúci návrh by sa mal 
stiahnuť.)

Or. en

Odôvodnenie

Štandardizované balenie by sa malo zaviesť ako povinnosť, ako uviedol ten istý v autor 
v iných svojich pozmeňujúcich návrhoch.

Pozmeňujúci návrh 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie
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Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Členské štáty by mali doplniť 
právne ustanovenia tejto smernice 
akýmikoľvek vhodnými opatreniami, 
ktoré sú užitočnou pomocou pri ochrane 
zdravia európskych občanov. Postupná 
harmonizácia daní z tabakových výrobkov 
v Únii a informačné kampane v médiách 
a určené mladým ľuďom vo vzdelávacích 
inštitúciách sú dva kľúčové nástroje boja 
proti rizikám fajčenia u mladých ľudí.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 94
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Ak tabakové alebo podobné výrobky 
spĺňajú požiadavky tejto smernice, členské 
štáty nemôžu zakázať ani bezdôvodne 
obmedziť dovoz, predaj ani spotrebu 
týchto výrobkov. Výrobcovia musia 
zachovať záruku určitej minimálnej 
úrovne právnej istoty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Návrh smernice
Odôvodnenie 41b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41b) Členské štáty by mali pokryť
náklady na zdravotnú starostlivosť 
v súvislosti so spotrebou tabaku 
zavedením priameho zdanenia tabakových 
výrobkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
sa osobné údaje spracovávali výhradne 
v súlade s pravidlami a zárukami 
stanovenými v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov.

(42) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
sa osobné údaje spracovávali výhradne 
v súlade s pravidlami a zárukami 
stanovenými v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov. Taktiež je nutné 
zohľadniť vnútroštátne ustanovenia 
týkajúce sa ochrany údajov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 97
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 

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

slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 
hospodárskych subjektov (článok 16) a 
vlastnícke právo (článok 17).

Or. de

Odôvodnenie

Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu nie je vôbec potrebné zasahovať do práv v oblasti 
ochranných známok, ako to obsahuje návrh Komisie. Okrem toho o zákonnosti zasahovania 
do základných práv nerozhodujú zákonodarcovia, ale nezávislé súdy.

Pozmeňujúci návrh 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa nevzťahuje na snus 
používaný v Švédsku v súlade s článkom 
151 Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska 
a Švédska.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže v Švédsku platí pre snus výnimka a tento výrobok sa nepredáva na vnútornom trhu, 
v Švédsku by sa naň táto smernica nemala vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh 99
Werner Langen
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(2) „prídavná látka“ je látka obsiahnutá v 
tabakovom výrobku s výnimkou 
tabakových listov a iných prírodných alebo 
nespracovaných častí rastlín tabaku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

rozlíšiteľná vôňa alebo chuť s výnimkou 
tabakovej, ktorú výrobku dodáva prídavná 
látka alebo kombinácia prídavných látok 
s výnimkou mentolu, vrátane ovocia, 
korenia, bylín, alkoholu, cukroviniek alebo 
vanilky a ktorú možno rozpoznať pred 
začiatkom zamýšľaného použitia 
tabakového výrobku alebo počas neho;

Or. en

Odôvodnenie

Mentol je klasická cigaretová príchuť, ktorá spravidla mladých fajčiarov neláka, preto 
neexistuje osobitný dôvod na úpravu v tejto súvislosti.

Pozmeňujúci návrh 104
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 105
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Roger Helmer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 108
Konrad Szymański

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Mentol je v niektorých členských štátoch tradičnou zložkou tabakových výrobkov. Jeho 
zaradenie medzi ostatné príchute by viedlo k neprimeranému vplyvu na trhy s tabakovými 
výrobkami v týchto členských štátoch a mohlo by tiež viesť k zvýšeniu ich nezákonného 
predaja. Okrem toho uvedený vedecký dôkaz nie je jednoznačný.
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Pozmeňujúci návrh 109
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V smernici by mali byť uvedené príchute ako také, nielen „charakteristické“ príchute.

Pozmeňujúci návrh 110
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Paul Rübig

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

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

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Cigarky sú zahrnuté už vo vymedzení pojmu „cigara“, takže osobitné vymedzenie nie je 
potrebné.

Pozmeňujúci návrh 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Cigarka je jednoducho druh cigary. Osobitné vymedzenie tohto pojmu preto nie je potrebné.
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Pozmeňujúci návrh 114
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 115
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 116
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) „rekonštituovaný tabak“ je výsledok 
vylepšovania rôznych častí tabakovej 
rastliny po nasekaní a výrobe tabakových 
výrobkov, ktorý sa v podobe listov alebo 
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jednotlivých vlákien používa ako zložka 
tabakovej zmesi na výrobu cigariet a 
iných tabakových výrobkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Roger Helmer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Uvažovať o možnosti, že by maximálne limity emisií mohli byť tiež nulové, by znamenalo 
umožniť de facto zákaz akéhokoľvek tabakového výrobku na súčasnom trhu.
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Pozmeňujúci návrh 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 23a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) „tabakový výrobok s menším 
rizikom“ je tabakový výrobok, ktorý bol 
vyvinutý a na trh uvedený na účel 
zníženia rizík vyplývajúcich z fajčenia 
v porovnaní s tradičnými tabakovými 
výrobkami, najmä cigaretami, ktoré sú 
uvedené na trh po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

V mnohých členských štátoch môže veľmi rýchlo dôjsť k mimoriadnym okolnostiam, napríklad 
k 10 % zvýšeniu objemu predaja, pretože majú veľmi nízku spotrebu cigár a fajkového tabaku.

Pozmeňujúci návrh 121
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) „podstatná zmena okolností“ je 
zvýšenie objemu predaja určitej kategórie 
výrobkov, akými sú fajkový tabak, cigary, 
cigarky, najmenej o 10 % v minimálne 10 
členských štátoch, na základe údajov 

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

údajov o predaji predložených v súlade s 
článkom 5 ods. 4; alebo zvýšenie miery 
prevalencie v skupine spotrebiteľov do 25 
rokov veku najmenej o 5 percentuálnych 
bodov v minimálne 10 členských štátoch 
v prípade príslušnej kategórie výrobkov, 
pričom sa vychádza zo správy 
Eurobarometra z ____ [dátum sa stanoví 
v čase prijatia smernice] alebo z 
ekvivalentných štúdií o prevalencii;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Vo väčšine členských štátov je ročná spotreba cigár a fajkového tabaku veľmi nízka. 10 % 
hranica pohybu objemu predaja by sa preto dosiahla veľmi rýchlo.
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Pozmeňujúci návrh 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) „výrobok so zníženým rizikom“ je 
akýkoľvek výrobok obsahujúci tabak, 
ktorý, ak je uvedený na trh, výrazne 
znižuje riziko ochorení spojených s 
užívaním konvenčných tabakových 
výrobkov. výrobok určený na liečbu 
závislosti od konzumácie tabaku, vrátane 
odvykania od fajčenia, nie je výrobok 
s nízkou mierou rizika, ak bol schválený 
ako liek;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 125
Niki Tzavela

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) „rekonštituovaný tabak“ je výsledok 
vylepšovania rôznych častí tabakovej 
rastliny po nasekaní a výrobe tabakových 
výrobkov, ktorý sa používa buď ako obal 
na cigary a cigarky, alebo v podobe listov 
alebo jednotlivých vlákien ako zložka 
tabakovej zmesi na výrobu cigariet a 
iných tabakových výrobkov;

Or. en

Odôvodnenie

V smernici sa musia zohľadniť a presne vymedziť všetky tabakové výrobky a existujúce 
rekonštitučné techniky, aby sa na celom vnútornom trhu implementovali rovnaké pravidlá.
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Pozmeňujúci návrh 126
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) 0,002 pikocurie polónia 210.

Or. en

Odôvodnenie

Zistilo sa, že polónium je dôležitá karcinogénna látka v tabaku. Každá cigareta obsahuje asi 
0,04 pikocurie (Rego, Isis, 2009). Odhaduje sa, že „jedným vťahovaním za druhým sa jed 
akumuluje až do radiačnej dávky zodpovedajúcej 300 röntgenom hrudníka za rok alebo 
spotrebe osoby fajčiacej 30 cigariet za deň“ (Rego, Scientific American, 2011). Kombinácia 
niekoľkých opatrení by mohla prakticky odstrániť polónium 210 z cigariet (napr. používanie 
hnojív s nízkym obsahom uránu, umývanie listov po zbere, prídavné látky, filtre).

Pozmeňujúci návrh 128
Bernd Lange

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

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 129
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 130
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

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. it

Odôvodnenie

Právomoc Komisie znížiť maximálne úrovne obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého by 
sa mala prednostne zamietnuť, pretože na jej základe by Komisia mohla meniť kľúčové 
aspekty smernice (a zakázať akýkoľvek tabakový výrobok, ktorý sa v súčasnosti vyskytuje na 
trhu) bez náležitého zapojenia Parlamentu a Rady, čo by bolo porušením článku 290 ods. 1 
ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 132
Maria do Céu Patrão Neves

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. pt
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Pozmeňujúci návrh 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Pozmeňujúci návrh 134
Alajos Mészáros

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

Pozmeňujúci návrh 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2



PE510.761v01-00 76/145 AM\936107SK.doc

SK

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. 2 obsahuje podstatné prvky smernice, a preto nespadá do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 136
Roger Helmer

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

Pozmeňujúci návrh 137
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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s cieľom upraviť maximálny obsah 
stanovený v odseku 1, pričom sa zohľadní 
vedecký vývoj a medzinárodne uznávané 
normy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

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
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Pozmeňujúci návrh 140
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ods. 1 ZFEÚ možno používanie delegovaných aktov odôvodniť len 
v prípade nepodstatných prvkov smernice.

Pozmeňujúci návrh 141
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. it
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Odôvodnenie

Právomoc Komisie stanoviť a upraviť maximálne úrovne ostatných emisií by sa mala 
prednostne zamietnuť, pretože na jej základe by Komisia mohla meniť kľúčové aspekty 
smernice (a zakázať akýkoľvek tabakový výrobok, ktorý sa v súčasnosti vyskytuje na trhu) bez 
náležitého zapojenia Parlamentu a Rady, čo by bolo porušením článku 290 ods. 1 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 143
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 3 ods. 3 obsahuje podstatné prvky smernice, a preto nespadá do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 145
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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v súlade s článkom 22 s cieľom prijať 
a upraviť maximálne obsahy emisií 
cigariet a emisií tabakových výrobkov s 
výnimkou cigariet, ktoré citeľne zvyšujú 
toxický alebo návykový účinok 
tabakových výrobkov, nad prahovou 
úrovňou toxicity a návykovosti, ktorá 
vyplýva z obsahu dechtu, nikotínu a oxidu 
uhoľnatého stanoveného v odseku 1.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 146
Roger Helmer

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
András Gyürk
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Členské štáty oznamujú Komisii 
maximálne obsahy, ktoré stanovia pre 
ostatné emisie cigariet a pre emisie 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.
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výnimkou cigariet, ktoré citeľne zvyšujú 
toxický alebo návykový účinok 
tabakových výrobkov, nad prahovou 
úrovňou toxicity a návykovosti, ktorá 
vyplýva z obsahu dechtu, nikotínu a oxidu 
uhoľnatého stanoveného v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 150
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 151
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 152
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia a 
dovozcovia tabakových výrobkov 

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je objasniť, že výrobcovia nie sú povinní robiť drahé testy v prípade emisií 
častí výrobkov, ktoré sa v podmienkach zamýšľaného použitia nespália, napríklad cigaretové 
filtre.

Pozmeňujúci návrh 153
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia požiada Medzinárodnú 
organizáciu pre normalizáciu (ISO), aby 
vypracovala normu na meranie obsahu 
polónia 210 v tabaku.

Or. en

Odôvodnenie

Norma ISO na meranie aktivity polónia 210 vo vode (ISO 13161:2011) už existuje. Na 
základe tejto normy by malo by byť možné vypracovať normu na meranie polónia 210 
v tabaku. Komisia by mala požiadať ISO, aby takúto normu vypracovala.
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Pozmeňujúci návrh 154
Konrad Szymański

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrh sa objasní, že verejnosti dostupná webová stránka je na daný účel 
dostatočná, preto nie je potrebné, aby členské štáty vytvárali úplne nové webové stránky.

Pozmeňujúci návrh 155
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

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

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

Zakazuje sa použitie iných prídavných 
látok v tabakových výrobkoch, ako sú 
prídavné látky uvedené v prílohe -I, alebo 
látok, ktoré sú v nej uvedené, ale 
nepoužívajú sa v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto prílohe. Príloha -I 
obsahuje len látky, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako nebezpečné látky 
v súlade s nariadením ES č. 1272/2008 
a ktoré takéto látky nevytvárajú pri 
spaľovaní. Príloha -I neobsahuje príchute 
ani látky, ktoré zvýrazňujú chuť. Komisia 
je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 22 s cieľom stanoviť 
a upraviť prílohu -I.

Or. en

Odôvodnenie

Zákaz len tých prídavných látok, ktoré dodávajú „charakteristickú príchuť“, je príliš 
obmedzený. V tabakových výrobkoch by sa mali povoliť len prídavné látky, ku ktorým bolo 
udelené výslovné povolenie. Nemali by byť povolené žiadne nebezpečné látky (ako také alebo 
po spaľovaní), žiadne príchute ani prídavné látky, ktoré zvýrazňujú chuť. Je to v súlade 
s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorých „strany regulujú (formou 
zákazu alebo obmedzenia) prídavné látky, ktoré sa používajú na zvýraznenie chuti tabakových 
výrobkov“.

Pozmeňujúci návrh 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pl

Odôvodnenie

Použitie charakteristickej príchute nemožno zakázať, pokiaľ neexistuje dôkaz, že zvyšuje 
škodlivosť tabakových výrobkov. Všetky tabakové výrobky sú škodlivé, a to bez ohľadu na 
príchuť, preto by sa určitý výrobok nemal  zakázať bez primeraného odôvodnenia.

Pozmeňujúci návrh 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zakazujú uvádzať na trh
tabakové výrobky s charakteristickou 
príchuťou v prípadoch, keď sa počas 
konzumácie citeľne zvyšujú toxické alebo 
návykové účinky tabakového výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Cigarety sú naďalej legálny výrobok, preto nie je opodstatnená úprava v súvislosti 
s príchuťami, pokiaľ dané výrobky nie sú v skutočnosti nezdravšie ako bežné cigarety.

Pozmeňujúci návrh 159
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zakazujú uvádzať na trh 
výrobky obsahujúce prídavné látky s inou 
dominantnou príchuťou ako tabak v 
súlade s ustanoveniami odseku 2.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabakových výrobkov s charakteristickou 
príchuťou na trh. Toto sa nevzťahuje na 
snus používaný vo Švédsku v súlade 
s článkom 151 Aktu o pristúpení Rakúska, 
Fínska a Švédska.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže v Švédsku platí pre tabak snus výnimka a tento výrobok sa nepredáva na vnútornom 
trhu, v Švédsku by sa naň ustanovenie o príchuti nemalo vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh 161
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zakazujú uvádzať na trh 
tabakové výrobky s prídavnými látkami 
s dominantnou príchuťou , ktorá sa 
odlišuje od tabakovej príchute, a to 
so zreteľom na ustanovenia odseku 2.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 162
Jean-Pierre Audy
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 163
Marian-Jean Marinescu

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 môžu používať prídavné 
látky, ktoré sú nevyhnutné na výrobu 
tabakových výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

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.

Prídavné látky, ktoré sú nevyhnutné na 
výrobu tabakových výrobkov, môžu byť 
zahrnuté do prílohy -I, pokiaľ prídavné 
látky nedodávajú výrobku príchuť a nie sú 
spojené s príťažlivosťou tabakových 
výrobkov.

Or. en
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Odôvodnenie

Podľa opakovaných tvrdení komisára pre zdravie T. Borga by tabak mal mať chuť ako tabak.
V tomto zmysle nemožno žiadnu príchuť považovať za nevyhnutnú na výrobu tabaku. Za 
prídavné látky nevyhnutné na výrobu tabakových výrobkov možno považovať len tie prídavné 
látky, ktoré nevytvárajú príchuť a nesúvisia s príťažlivosťou.

Pozmeňujúci návrh 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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 neobmedzujú ani nezakazujú 
používanie prídavných látok, ktoré sú 
nevyhnutné na výrobu tabakových 
výrobkov, pokiaľ použitie týchto 
prídavných látok nedodáva výrobku 
charakteristickú príchuť.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie prídavnej látky alebo príchute ako niečoho nevyhnutného na výrobu výrobku je 
nejasné a je návodom, ako vytvárať nejednotné rozhodnutia a problémy.

Pozmeňujúci návrh 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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.
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 167
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 168
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zmena nadväzuje na návrh toho istého autora, aby sa do článku 6 ods. 1 prvom pododseku 
začlenil kladný zoznam.

Pozmeňujúci návrh 170
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena nadväzuje na návrh toho istého autora, aby sa do článku 6 ods. 1 prvom pododseku 
začlenil kladný zoznam.
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Pozmeňujúci návrh 171
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 172
Salvador Sedó i Alabart

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.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 173
Pilar del Castillo Vera
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 175
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 176
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 177
Maria do Céu Patrão Neves

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 alebo kombinácia 
prídavných látok obvykle dodáva 
charakteristickú príchuť v prípade, že jej 
prítomnosť alebo koncentrácia presiahne 
určitú úroveň, Komisia predloží návrhy s 
cieľom stanoviť maximálne úrovne pre tie 
prídavné látky alebo kombinácie 
prídavných látok, ktoré spôsobujú 
charakteristickú príchuť, a to na základe 
overených vedeckých štúdií.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 alebo kombinácia 
prídavných látok obvykle dodáva 
charakteristickú príchuť v prípade, že jej 
prítomnosť alebo koncentrácia presiahne 
určitú úroveň a keď sa v dôsledku tejto 
prítomnosti alebo koncentrácie počas 
konzumácie citeľne zvýšia toxické alebo 
návykové účinky tabakového výrobku.
Komisia je splnomocnená prijať
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom stanoviť maximálne úrovne pre 
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tie prídavné látky alebo kombinácie 
prídavných látok, ktoré spôsobujú 
charakteristickú príchuť

Or. en

Odôvodnenie

Cigarety sú naďalej legálny výrobok, preto nie je opodstatnená úprava v súvislosti 
s príchuťami, pokiaľ dané výrobky nie sú v skutočnosti nezdravšie ako bežné cigarety.

Pozmeňujúci návrh 179
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

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 určitá prídavná látka alebo 
kombinácia prídavných látok obvykle 
dodáva príchuť alebo zvýrazňuje chuť len 
vtedy, keď jej prítomnosť alebo 
koncentrácia presiahne určitú úroveň, 
Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom stanoviť maximálne úrovne pre 
tieto prídavné látky alebo kombinácie 
prídavných látok zodpovedajúcou zmenou 
prílohy –I.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s návrhom na zavedenie kladného zoznamu ako základnej podmienky pre použitie 
prídavných látok by sa ustanovenie, podľa ktorého by Komisia stanovila maximálne úrovne, 
malo vzťahovať na všetky príchute a všetky prídavné látky, ktoré zvýrazňujú chuť.

Pozmeňujúci návrh 180
Jean-Pierre Audy
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 181
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Príloha I neobsahuje tieto prídavné 
látky v tabakových výrobkoch:

Or. en

Odôvodnenie

Následné pozmenenie návrhu na zavedenie kladného zoznamu v článku 6 ods. 1 prvý 
pododsek od rovnakých autorov.

Pozmeňujúci návrh 182
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) vitamíny alebo
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 183
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) kofeín alebo taurín alebo

Or. es

Pozmeňujúci návrh 184
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Členské štáty zakazujú používanie 
prídavných látok uvedených v odsekoch 1 
a 4 v zložkách tabakových výrobkov, ako
sú filtre, papier, balenia, kapsuly alebo 
akékoľvek technické prvky umožňujúce 
zmenu chuti alebo intenzity dymu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 185
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom zmeny textu je súlad s návrhom výslovného zoznamu.

Pozmeňujúci návrh 186
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 187
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zakazujú používanie aróm 
v zložkách tabakových výrobkov ako sú 

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

filtre, papier, balenia, kapsuly alebo 
akékoľvek technické prvky umožňujúce 
zmenu chuti alebo intenzity dymu. Filtre 
a kapsuly nesmú obsahovať tabak.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 188
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5.  Netýka sa slovenskej verzie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Členské štáty zakazujú používanie aróm 
v zložkách tabakových výrobkov ako sú 
filtre, papier, balenia, kapsuly alebo 
akékoľvek technické prvky umožňujúce 
zmenu chuti alebo intenzity dymu, ak 
citeľne zvyšujú toxické alebo návykové 
účinky tabakového výrobku počas 
spotreby. Filtre a kapsuly nesmú obsahovať 
tabak.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Členské štáty zakazujú používanie aróm 
v zložkách tabakových výrobkov ako sú 
filtre, papier, balenia, kapsuly alebo 
akékoľvek technické prvky umožňujúce 
zmenu chuti alebo intenzity dymu za 
predpokladu, že existuje jednoznačný 
vedecký dôkaz o tom, že určitá prídavná 
látka zvyšuje toxicitu alebo návykovosť 
výrobku. Filtre a kapsuly nesmú obsahovať 
tabak.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 191
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. To sa nevzťahuje na technické 
opatrenia určené na zníženie množstva 
konkrétnych škodlivých prvkov dymu 
alebo zlepšenie biologickej rozložiteľnosti 
tabaku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 192
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 7 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty na základe vedeckých 
poznatkov obmedzujú alebo v prípade, že 
je to riadne odôvodnené, zakazujú 
uvádzanie tabakových výrobkov 
obsahujúcich prídavné látky v množstvách, 
ktoré merateľne zvyšujú počas 
konzumácie toxické alebo návykové 
účinky tabakového výrobku, na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Príloha -I neobsahuje, na základe 
vedeckých poznatkov, prídavné látky 
v množstvách, ktoré zvyšujú počas 
konzumácie toxické alebo návykové 
účinky tabakového výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadne prídavné látky, ktoré zvyšujú toxické alebo návykové účinky tabakových výrobkov, by 
nemali byť povolené, a nie iba tie, čo ich zvyšujú „citeľne“.

Pozmeňujúci návrh 194
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 7 – pododsek 1



PE510.761v01-00 106/145 AM\936107SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty na základe vedeckých 
poznatkov obmedzujú alebo v prípade, že 
je to vhodne odôvodnené, zakazujú 
uvádzanie tabakových výrobkov 
obsahujúcich prídavné látky v množstvách, 
ktoré merateľne zvyšujú počas 
konzumácie toxické alebo návykové 
účinky tabakového výrobku, na trh.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 195
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Následné pozmenenie návrhu na zavedenie kladného zoznamu v článku 6 ods. 1 prvý 
pododsek od rovnakých autorov.

Pozmeňujúci návrh 196
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Následné pozmenenie návrhu na zavedenie kladného zoznamu v článku 6 ods. 1 prvý 
pododsek od rovnakých autorov.

Pozmeňujúci návrh 197
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 200
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 201
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

9. Ak z vedeckých poznatkov vyplýva, že 
určitá prídavná látka alebo určité množstvo 
tejto prídavnej látky zosilňuje počas 
spotreby toxický alebo návykový účinok 
tabakového výrobku iba v prípade, že jej 
prítomnosť alebo koncentrácia presiahne 
určitú úroveň vrátane štandardnej 
bezpečnostnej tolerancie, Komisia má 
právomoc prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 22 s cieľom stanoviť 
maximálne úrovne pre tieto prídavné látky 
zodpovedajúcou úpravou prílohy I.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa návrhu výslovného zoznamu ako nevyhnutného predpokladu používania prídavných 
látok by sa ustanovenie, aby Komisia stanovovala maximálne úrovne, malo uplatňovať aj na 
prídavné látky, ktoré sú toxické alebo návykové iba vtedy, keď sú prítomné v určitej 
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koncentrácii.

Pozmeňujúci návrh 202
Laurence J.A.J. Stassen

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. nl

Pozmeňujúci návrh 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

Článok 6 ods. 10 obsahuje podstatné prvky smernice, a preto nepatrí do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov..
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Pozmeňujúci návrh 204
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahujú zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5. Na žiadosť členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy má 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov možnosť určiť, či uvedenú výnimku 
zruší alebo nie, ak došlo k podstatnej 
zmene okolností, ktorá priniesla zvýšenie 
objemu predaja určitej kategórie výrobkov 
najmenej o 20 % na desiatich najväčších 
trhoch z hľadiska objemu v členských 
štátoch. Tieto delegované akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 21 
a neuplatňujú sa v prípade nových 
tabakových výrobkov, ktoré upravuje 
článok 17.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 205
Pilar del Castillo Vera

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 

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahujú zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5. Na žiadosť členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy môže 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť o zrušení uvedenej 
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k podstatnej zmene okolností. výnimky, ak došlo k významnej zmene 
okolností, ktorá priniesla zvýšenie objemu 
predaja určitej kategórie výrobkov 
najmenej o 20 % na desiatich najväčších 
trhoch z hľadiska objemu v členských 
štátoch. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 21;
neuplatňujú sa v prípade nových 
výrobkov, uvedených v článku 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Angelika Niebler

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a tabak určený na 
vnútorné použitie sa nevzťahujú zákazy 
stanovené v odsekoch 1 a 5.

Or. de

Odôvodnenie

Spotreba tradičného šnupavého a žuvacieho tabaku sa obmedzuje na niekoľko málo regiónov 
Európy a je prvkom udržiavania tradícií. Okrem toho šnupavý a žuvací tabak konzumujú 
prevažne staršie osoby. Pokiaľ ide o ustanovenia o označovaní z článkov 10 a 11, na šnupavý 
a žuvací tabak sa uplatňujú rovnaké, menej reštriktívne ustanovenia ako na cigary, cigarky 
a fajkový tabak. Rovnaká výnimka by sa preto mala uplatňovať v článku 6.

Pozmeňujúci návrh 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety 
a tabak na šúľanie sa nevzťahujú zákazy 
stanovené v odsekoch 1 a 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety 
a tabak na šúľanie sa nevzťahujú zákazy 
stanovené v odsekoch 1 a 5.

Or. en

Odôvodnenie

Bezdymové tabakové výrobky sú už tradične závislé od príchutí vo väčšej miere než cigarety, 
v porovnaní s cigaretami sú však v skutočnosti zdravšie. Okrem toho ich zvyčajne konzumujú 
starší ľudia, a teda nepredstavujú takú veľkú hrozbu z hľadiska atraktívnosti pre mladšie 
generácie. Ak dôjde k akejkoľvek zmene spotrebiteľských návykov, pôjde o dlhší proces, ktorý 
si nevyžaduje bezprostredné kroky. Preto by sa toto rozhodnutie malo prenechať 
spoluzákonodarcom.
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Pozmeňujúci návrh 209
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahujú zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 210
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a bezdymové tabakové 
výrobky sa vzťahujú zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 211
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahujú zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahujú zákazy stanovené v 
odsekoch 1 a 5.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 213
Alajos Mészáros

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 

10. Na tabakové výrobky iné ako cigarety, 
tabak na šúľanie a bezdymové tabakové 
výrobky sa nevzťahujú zákazy stanovené v 
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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.

odsekoch 1 a 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10 a. Aby výrobcovia a dovozcovia 
dosiahli zápis zložky do prílohy I, 
predložia žiadosť Komisii. K žiadosti sa 
prikladajú tieto údaje:
(a) meno alebo názov spoločnosti a trvalá 
adresa žiadateľa;
(b) chemický názov zložky;
(c) funkcia zložky a maximálne množstvo, 
ktoré sa môže vyskytovať v jednej 
cigarete;
(d) jasný dôkaz, podporený vedeckými 
údajmi, že na zložku sa nevzťahuje žiadne 
z kritérií vylúčenia uvedených v tomto 
článku.
Komisia sa môže príslušného vedeckého 
výboru opýtať, či sa niektoré z kritérií 
vylúčenia uvedených v tomto článku 
vzťahuje na danú zložku ako takú, alebo 
iba pokiaľ ide o určitú koncentráciu.
Komisia prijme rozhodnutie v súlade 
s postupom stanoveným v odseku 1 
najneskôr jeden rok po prijatí žiadosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Treba stanoviť postup zaraďovania zložiek na výslovný zoznam.

Pozmeňujúci návrh 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Na tabak určený na vnútorné 
použitie (snus) sa nevzťahujú ustanovenia 
článku 6 tejto smernice.

Or. sv

Odôvodnenie

Vzhľadom na všeobecný zákaz predaja snusu (tabaku určeného na vnútorné použitie) v EÚ 
neexistuje cezhraničný záujem na regulovaní obsahu snusu na úrovni EÚ. Ten by sa mal 
namiesto toho regulovať na vnútroštátnej úrovni členským štátom, v ktorom je predaj snusu 
povolený (Švédsko). Komisiou predložený návrh smernice je nedostatočný napríklad 
z hľadiska regulácie škodlivých prídavných látok. Na látky, ktoré môžu poškodiť ľudské 
zdravie, sa nevzťahuje žiadna regulácia, zatiaľ čo bežné arómy sú prísne regulované.

Pozmeňujúci návrh 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

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 

3. S cieľom zabezpečiť grafickú integritu 
a viditeľnosť zdravotných výstrah a bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia o 
označovaní uvedené v článkoch 10 a 11, 
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, 
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prostriedku alebo otvorením jednotlivého 
balenia.

bezpečnostnými prvkami alebo 
akýmkoľvek typom obalu, vrecka, puzdra, 
škatuľky alebo iného prostriedku alebo 
otvorením jednotlivého balenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť grafickú integritu 
a viditeľnosť zdravotných výstrah sú 
zdravotné výstrahy vytlačené alebo 
prilepené 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.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotné výstrahy na baleniach cigariet sú už vytlačené na baleniach. V prípade balení 
cigár či iných špecializovaných výrobkov by však tlač na balenia predstavovala neúmernú 
záťaž pre výrobcov, ktorí často pochádzajú z radov malých a stredných podnikov. Neexistujú 
informácie o tom, že by nálepky so zdravotnými výstrahami boli odstránené z balení. Preto 
pridaná hodnota tlače na balenia nie je zrejmá.

Pozmeňujúci návrh 218
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3



PE510.761v01-00 120/145 AM\936107SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 221
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. el

Pozmeňujúci návrh 222
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Konrad Szymański

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V smernici by sa nemal presne vymedzovať dizajn balenia, v tomto prípade fyzická veľkosť 
balenia. Takéto spresnenia podporia nezákonné obchodovanie, zúžia spotrebiteľom možnosť 
výberu, obmedzia inovácie a hospodársku súťaž. Dôjde k upieraniu alebo narúšaniu práv 
duševného vlastníctva. Okrem toho je toto opatrenie neprimerané.
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Pozmeňujúci návrh 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. V prípade balíčkov cigariet sa všeobecná 
výstraha a informačný odkaz tlačia na 
bočné strany jednotlivých balení. Tieto 
výstrahy majú šírku minimálne 20 mm 
a výšku minimálne 43 mm. V prípade 
tabaku na šúľanie sa informačný odkaz 
vytlačí na povrch, ktorý je viditeľný pri 
otvorení jednotlivého balenia. Všeobecná 
výstraha aj informačný odkaz pokrývajú 40
% povrchu, na ktorom sú vytlačené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 227
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 228
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 229
Roger Helmer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Právomoci udelené Komisii podľa tohto odseku by jej umožnili meniť rozhodujúce stránky 
smernice bez toho, aby do procesu musela zapojiť Parlament a Radu, a súčasne by 
dochádzalo k porušeniu článku 290 ods. 1 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 232
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 233
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

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

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

(c) pokrývajú 80 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotné výstrahy majú zásadný význam pre šírenie informovanosti o nepriaznivých 
účinkoch tabaku na zdravie a pri odrádzaní mladých ľudí od toho, aby začali používať 
tabakové výrobky.  Preto by sa veľkosť zdravotných výstrah mala zväčšiť.

Pozmeňujúci návrh 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) pokrývajú 75 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 

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

balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 236
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. el

Pozmeňujúci návrh 237
Niki Tzavela

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 45 % vonkajšej plochy 
predného povrchu a 60 % vonkajšej 
plochy zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Ewald Stadler

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

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

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

Or. de

Odôvodnenie

V súčasnosti najprísnejšie pravidlá platia v Belgicku (43 % predného povrchu a 62 % 
zadného povrchu). Stanovením ešte väčšej plochy na zdravotné výstrahy by sa určite porušili 
práva na ochranné známky. V prieskume Eurobarometra sa 82 % opýtaných vyjadrilo, že 
zdravotné výstrahy nemajú žiadny vplyv na ich rozhodnutie fajčiť.

Pozmeňujúci návrh 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 40 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en

Odôvodnenie

V posúdení vplyvu, ktoré predložila Komisia, sa jasne neuvádza pridaná hodnota zdravotnej 
výstrahy, ktorá pokrýva 75 % povrchu, v porovnaní s výstrahou pokrývajúcou napríklad 
50 %. Vzhľadom na práva vlastníkov obchodných značiek a skutočnosť, že by došlo ku 
konsolidácii trhových podielov v prospech veľkých výrobcov, by sa mal povrch zdravotných 
výstrah zmenšiť.

Pozmeňujúci návrh 240
Werner Langen
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 40 % vonkajšej plochy 
predného aj zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 241
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 40 % vonkajšej plochy 
predného povrchu a 50 % vonkajšej 
plochy zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Konrad Szymański

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 40 % vonkajšej plochy 
predného povrchu a 50 % vonkajšej 
plochy zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Roger Helmer

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pokrývajú 30 % vonkajšej plochy 
predného povrchu a 40 % vonkajšej 
plochy zadného povrchu jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho 
balenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Roger Helmer

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Konrad Szymański

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) sú umiestnené v hornom okraji 
jednotlivého balenia a akéhokoľvek 

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

vonkajšieho obalu a v rovnakom smere ako 
akékoľvek ďalšie informácie uvedené na 
obale;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Niki Tzavela

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodné ustanovenie sa nezdá byť praktické, keďže značky by v niektorých prípadoch nebolo 
vidno, zatiaľ čo zdravotné výstrahy, ktoré pokrývajú väčší povrch, by boli viditeľné v každom 
prípade.

Pozmeňujúci návrh 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

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

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

(e) sú umiestnené v rovnakom smere ako 
akékoľvek ďalšie informácie uvedené na 
obale;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) sú umiestnené v rovnakom smere ako 
akékoľvek ďalšie informácie uvedené na 
obale;

Or. nl

Odôvodnenie

Vzhľadom na usporiadanie trafík (a menších samoobslúh) by požiadavka, aby sa zdravotné 
výstrahy uvádzali v hornom okraji jednotlivého balenia a akéhokoľvek vonkajšieho obalu, 
maloobchodníkom podstatne sťažila rozlišovanie medzi jednotlivými značkami výrobcov.
Maloobchodníci, ktorí beztak trpia zmenšovaním marží, by museli výrazne zainvestovať do 
výmeny zariadenia obchodu. Navyše z prieskumov vyplýva, že majitelia trafík sú vo veľkej 
miere finančne závislí od predaja tabaku.

Pozmeňujúci návrh 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

(e) sú umiestnené v rovnakom smere ako 
akékoľvek ďalšie informácie uvedené na 
obale;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 254
Niki Tzavela

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 255
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. el

Pozmeňujúci návrh 256
Inês Cristina Zuber

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 257
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci návrh 258
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 259
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Konrad Szymański

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

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Salvador Sedó i Alabart

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa

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

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) výška: minimálne 64 mm; (i) výška: minimálne 50 mm;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) výška: minimálne 64 mm; (i) výška: minimálne 50 mm;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) šírka: minimálne 55 mm. (ii) šírka: minimálne 42 mm.

Or. en

Odôvodnenie

Touto smernicou by sa nemali výrazne obmedzovať rozmery balení s cieľom zakazovať 
napríklad jednotlivé balenia cigariet obsahujúce aspoň 10 cigariet. Takéto požiadavky budú 
mať dosah na legitímne pracovné miesta v celom dodávateľskom reťazci vrátane výroby 
a zároveň podporia nezákonné obchodovanie, zúžia spotrebiteľom možnosť výberu, obmedzia 
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inovácie a hospodársku súťaž. Dôjde k upieraniu alebo narúšaniu práv duševného 
vlastníctva. Okrem toho je toto opatrenie neprimerané.

Pozmeňujúci návrh 266
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) Pri baleniach tabaku na šúľanie 
a baleniach tabaku s povrchom väčším 
ako 75 cm2 musia zdravotné výstrahy 
zaberať najmenej 22,5 cm2 povrchu. Táto 
plocha sa zväčší na 24 cm2 v prípade 
členských štátov s dvomi úradnými 
jazykmi a na 26,25 cm2 v prípade 
členských štátov s tromi úradnými 
jazykmi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 267
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(a) upraviť textové výstrahy uvedené 
v prílohe I k tejto smernici, pričom sa 
zohľadní vedecký a technický vývoj;
(b) stanoviť a upraviť fotografickú 
knižnicu uvedenú v písm. a) odseku 1 
tohto článku, pričom sa zohľadní vedecký 
vývoj a vývoj trhu;
(c) vymedziť umiestnenie, formát, 
rozloženie, dizajn, striedanie a rozmery 
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zdravotných výstrah;
(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.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 268
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(a) upraviť textové výstrahy uvedené 
v prílohe I k tejto smernici, pričom sa 
zohľadní vedecký a technický vývoj;
(b) stanoviť a upraviť fotografickú 
knižnicu uvedenú v písm. a) odseku 1 
tohto článku, pričom sa zohľadní vedecký 
vývoj a vývoj trhu;
(c) vymedziť umiestnenie, formát, 
rozloženie, dizajn, striedanie a rozmery 
zdravotných výstrah;
(d) odchylne od článku 7 ods. 3 stanoviť 
podmienky, za ktorých zdravotné výstrahy 
môžu byť pri otvorení jednotlivého 
balenia porušené, a to spôsobom, ktorý 
zabezpečuje grafickú integritu 
a viditeľnosť textu, fotografií 
a informácií o odvykaní od fajčenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 269
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

a) upraviť textové výstrahy uvedené 
v prílohe I k tejto smernici, pričom sa 
zohľadní vedecký a technický vývoj;
b) stanoviť a upraviť fotografickú 
knižnicu uvedenú v písm. a) odseku 1 
tohto článku, pričom sa zohľadní vedecký 
vývoj a vývoj trhu;
c) vymedziť umiestnenie, formát, 
rozloženie, dizajn, striedanie a rozmery 
zdravotných výstrah;
d) odchylne od článku 7 ods. 3 stanoviť 
podmienky, za ktorých zdravotné výstrahy 
môžu byť pri otvorení jednotlivého 
balenia porušené, a to spôsobom, ktorý 
zabezpečuje grafickú integritu 
a viditeľnosť textu, fotografií 
a informácií o odvykaní od fajčenia.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 270
Roger Helmer

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 271
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Právomoci udelené Komisii podľa tohto odseku by jej umožnili meniť rozhodujúce stránky 
smernice bez toho, aby do procesu musela zapojiť Parlament a Radu, a súčasne by 
dochádzalo k porušeniu článku 290 ods. 1 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 273
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 274
Niki Tzavela

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 umiestnenie, rozloženie, 
dizajn, striedanie a rozmery zdravotných 
výstrah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Konrad Szymański

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) vymedziť formát, rozloženie, dizajn,
striedanie a zdravotné výstrahy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Jean-Pierre Audy

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 umiestnenie, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 277
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno d

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. fr

Pozmeňujúci návrh 278
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno d

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

Pozmeňujúci návrh 279
Niki Tzavela

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

Pozmeňujúci návrh 280
Roger Helmer

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno d

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


