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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Kouření má bezpochyby škodlivé účinky na lidské zdraví. Tabák je hlavním rizikovým 
faktorem vzniku rakoviny. Nikotin má toxické účinky na kardiovaskulární systém. Podle 
Světové zdravotnické organizace (WHO) každoročně na následky kouření v celosvětovém 
měřítku předčasně umírá 5 milionů lidí. Komise hovoří o 700 000 případů předčasných úmrtí 
ročně v rámci Unie. V roce 1999 Komise odhadovala, že na následky kouření ročně zemře 
500 000 lidí.

Po více než deseti letech od poslední úpravy Společenství týkající se prodeje tabákových 
výrobků se spotřeba těchto výrobků žádným výrazným způsobem nesnížila. Podle 
informativní zprávy knihovny Evropského parlamentu bylo v roce 2012 v EU spotřebováno 
576 miliard kusů cigaret, což znamená pokles o 100 miliard za 5 let. I přes téměř všeobecný 
zákaz kouření na veřejných místech spotřeba tabáku narůstá především mezi mladými lidmi 
a ženami. I když závislost na tabáku byla zjištěna u méně než 30 % Evropanů, kouří téměř 
50 % těch, kteří patří do věkové kategorie 18 až 35 let. Ještě horší je skutečnost, že spotřebě 
tabákových výrobků propadlo 37 % dospívajících ve věku 11 až 15 let. Může to být kvůli 
tomu, že zakázané ovoce chutná nejlépe?

Požadavky na ochranu veřejného zdraví motivují mezinárodní a vnitrostátní orgány, aby 
posílily boj proti kouření. Se zákazem spotřeby tabáku se přesto nikde nepočítá, neboť by to 
okamžitě vedlo ke vzniku velmi rozsáhlého nelegálního trhu, což by představovalo výhodnou 
příležitost pro organizovanou trestnou činnost, jejíž složky se již masivně zabývají pašováním 
a paděláním.

Trh s tabákem je významným hospodářským odvětvím, které zajišťuje téměř 
50 000 pracovních míst ve výrobě a více než 200 000 pracovních míst v oblasti distribuce. 
Přestože evropské zemědělství pokrývá pouze 5 % hrubé potřeby tabáku, je tato oblast 
zdrojem příjmu pro téměř 90 000 zemědělců. Celková hodnota evropského trhu s tabákem 
v roce 2012 podle odhadů uvedených ve zmiňované studii EP dosahovala 136,5 miliardy 
EUR, a to včetně příjmů ze spotřební daně a dalších daní ve výši přibližně 79 miliard EUR 
v případě členských států, jež lze považovat za státy, kterým z kuřáctví plynou největší 
příjmy.

V této souvislosti vystává otázka rozporu mezi osobní svobodou a společenskou 
odpovědností. Komise podle všeho dospělým lidem neodpírá právo kouřit doutníky, 
doutníčky a dýmkový tabák, které podléhají méně přísnému režimu než cigarety a tabák 
k ručnímu balení cigaret – tedy výrobky, které se jeví jako atraktivnější pro mladé lidi. Již od 
16. století a od Paracelsa víme, že „všechny látky jsou jedy“ a že „toliko dávka je příčinou, že 
látka přestává být jedem“. Ačkoli každý člověk je smrtelný, převládající filozofií je 
vystavovat se co nejmenším rizikům. Narůstá tak počet varování před spotřebou alkoholu, 
sladkostí, soli, masité stravy a průmyslových výrobků či před nezdravou stravou. Délka života 
se přitom v celé EU prodlužuje, z čehož vyplývá, že přední společenskou ambicí se zdá být 
přání zemřít jednoho dne zdraví.

Nutnost chránit nekuřáky, a navrhovatel stanoviska patří mezi ty, kteří nikdy nekouřili, však 
vyžaduje, aby orgány přijímaly přísná opatření proti pasivnímu kouření a prosazovaly 
politiku, která kuřákům nabízí účinné prostředky k odvykání kouření. Prioritou je i nadále 



PE508.180v01-00 4/14 PA\932171CS.doc

CS

prevence kouření, zejména v případě dospívajících.

Návrh Komise se snaží bojovat proti atraktivitě tabáku tím, že vyžaduje častější a rozsáhlejší 
varování na jejich balení o tom, jak tabákové výrobky škodí zdraví, a usiluje o standardizaci 
těchto balení. Komise však nedokázala odůvodnit, jakým způsobem by standardizace 
tabákových výrobků mohla omezit spotřebu, zejména mezi nejmladšími lidmi. Nebyla by tato 
přílišná standardizace v zájmu čtyř velkých skupin, které si rozdělují 90 % evropského trhu?

Návrh směrnice odkazuje na šestnáct článků, které Komisi udělují právo přijímat akty 
v přenesené pravomoci, jež se často týkají zásadních prvků tohoto právního předpisu. To se 
zdá být přehnané. Komise navrhuje, aby byla alespoň každých pět let zveřejňována zpráva 
o uplatňování nové směrnice. „Zprávu mají doprovázet jakékoli návrhy na změny“ této 
směrnice, které jsou považovány za nezbytné. Lhůta pro předkládání této zprávy a návrhů na 
změny by mohla být zkrácena, čímž by se zamezilo neustálým změnám směrnice v důsledku 
nárůstu v počtu aktů v přenesené pravomoci, které jsou často na hranici evropského práva.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Cílem směrnice je bojovat proti kouření. V této souvislosti se Komise snaží prosadit, aby 
cigarety měly „chuť tabáku“. Z jakého důvodu bychom měli dospělé spotřebitele, kteří jsou si 
plně vědomi rizik spojených s kouřením, vystavovat takovému omezení?

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti. 
Komise by měla zajistit jednotné podmínky 
pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

(16) Použití přísad nezbytných pro výrobu 
tabákových výrobků by mělo být dovoleno, 
pokud nevedou k určité charakteristické 
příchuti. Komise by měla zajistit jednotné 
podmínky pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

Or. fr

Odůvodnění

Z jakého důvodu bychom měli omezovat volbu dospělých spotřebitelů, kteří jsou si vědomi 
rizik kouření?

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) S cílem zajistit jednotné podmínky 
pro provádění této směrnice, zejména 
v případě formátu pro nahlašování složek, 
určení výrobků s charakteristickými 
příchutěmi nebo se zvýšenou toxicitou a 
návykovostí a metodiky pro rozhodování o 
tom, zda má tabákový výrobek 
charakteristickou příchuť, by prováděcí 
pravomoci měly být svěřeny Komisi. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Komise by měla sledovat vývoj a za 
pět let po uvedení právních předpisů do 
souladu s touto směrnicí by měla předložit 
zprávu s cílem posoudit, zda je nutné 
směrnici změnit.

(39) Komise by měla sledovat vývoj a za 
tři roky po uvedení právních předpisů do 
souladu s touto směrnicí by měla předložit 
zprávu s cílem posoudit, zda je nutné 
směrnici změnit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí, je-li na základě vědeckých 
poznatků prokázáno, že dotčená přísada
zvyšuje škodlivé účinky výrobku.

Or. fr
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Odůvodnění

Záměr Komise zakázat některé výrobky kvůli jejich charakteristické příchuti je zásahem do 
volby dospělých spotřebitelů, kteří jsou si vědomi rizik kouření. Zvláštní příchuť lze zakázat 
pouze v případě, že jsou vědecky prokázány její škodlivé účinky.

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1. 
Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle článku 21.

vypouští se

Komise přijímá prostřednictvím 
prováděcích aktů jednotná pravidla, jež se 
týkají postupů, na základě kterých se 
rozhoduje o tom, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem, na který 
odkazuje článek 21.

Or. fr

Odůvodnění

Komise si chce přisvojit pravomoci, které mají i nadále náležet spoluzákonodárcům.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 

vypouští se
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v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokrývat 75 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

c) pokrývat 75 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení, přičemž 
polovina této plochy musí být vyhrazena 
pro informace týkající se odvykání 
kouření;

Or. fr

Odůvodnění

Pro účinný boj proti kouření není dostatečné informovat kuřáky pouze o rizicích, která 
podstupují, ale je rovněž důležité poskytnout jim informace o způsobech a prostředcích, které 
jim pomohou s odvykáním kouření.

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

i) výška: nejméně 64 mm,
ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. fr

Odůvodnění

Způsob balení cigaret nemá vliv na vznik závislosti. Přehnaná touha Komise „harmonizovat“ 
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rozměry a podobu balení tabákových výrobků bude mít za následek vytvoření zúženého 
„trhu“, z něhož budou vyloučeni malí výrobci, a nakonec to bude ku prospěchu čtyř velkých 
skupin, které si již nyní rozdělují 90 % evropského trhu.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytištěna černým tučným písmem 
Helvetica na bílém podkladu. Členské státy 
mohou rozhodnout o bodové velikosti 
fontu podle požadavků daného jazyka s 
tím, že velikost fontu uvedená v jejich 
právním předpise bude taková, aby nápis 
zabíral co největší část plochy vyhrazené 
pro požadovaný text;

a) vytištěna tučným písmem na bílém 
podkladu. Členské státy mohou rozhodnout 
o bodové velikosti fontu podle požadavků 
daného jazyka s tím, že velikost fontu 
uvedená v jejich právním předpise bude 
taková, aby nápis zabíral co největší část 
plochy vyhrazené pro požadovaný text;

Or. fr

Odůvodnění

Tím, že se Komise snaží standardizovat varování i v otázce výběru fontu, již zjevně zachází 
příliš daleko.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lemována černým okrajem širokým 
nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm v rámci 
povrchu, který je pro textové varování 
vymezen.

c) lemována černým okrajem v rámci 
povrchu, který je pro textové varování 
vymezen.

Or. fr

Odůvodnění

Proč zacházet do takových detailů?
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Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena 
z kartónu či měkkého materiálu a nesmí, 
s výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 

vypouští se
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pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V návrhu Komise není uvedeno žádné odůvodnění této úplné standardizace jednotlivých 
balení tabákových výrobků. Výrobce musí mít možnost zvolit si obchodní úpravu svých 
výrobků dle svého uvážení, přičemž 75 % plochy balení vyhradí pro varování a informace dle 
požadavků směrnice.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 
odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 
odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 14 
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odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 
[Úřad pro publikace: vložte prosím den 
vstupu této směrnice v platnost].

odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 
[Úřad pro publikace: vložte prosím den 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 
odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 
odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 
pravomoci nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti 
jakýchkoliv již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 
pravomoci nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti 
jakýchkoliv již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 
odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
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odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevznese 
ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevznese 
ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. fr

Odůvodnění

Viz „stručné odůvodnění“.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Nejpozději do pěti let po uplynutí lhůty 
uvedené v čl. 25 odst. 1 podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku 
při uplatňování této směrnice.

Nejpozději do tří let po uplynutí lhůty 
uvedené v čl. 25 odst. 1 podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku 
při uplatňování této směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Před zveřejněním této zprávy, již 
budou doprovázet případné návrhy na 
změny této směrnice, může Komise využít 
pravomoci, které jí tato směrnice svěřuje, 
pouze v případě, že je nutné přizpůsobit 
směrnici novým vědeckým poznatkům.
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Or. fr

Odůvodnění

Aby se zamezilo příliš častým legislativním změnám, které by členské státy nutily k neustálému 
přizpůsobování jejich právních předpisů, měla by Komise využívat pravomoci, které jsou jí 
svěřeny, pouze v naprosto nezbytných případech podložených vědeckými poznatky.


