
AD\940608SK.doc PE510.591v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

2012/0366(COD)

25.6.2013

STANOVISKO
Výboru pre právne veci

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa 
výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Klaus-Heiner Lehne



PE510.591v02-00 2/44 AD\940608SK.doc

SK

PA_Legam



AD\940608SK.doc 3/44 PE510.591v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V súčasnosti sa všeobecne prijíma názor, že konzumácia tabakových výrobkov predstavuje 
závažné riziko pre ľudské zdravie. V tejto súvislosti je mimoriadne znepokojujúce, že väčšina 
fajčiarov začína s fajčením pred dovŕšením veku 18 rokov. Preto treba najmä mladých ľudí 
v plnej miere informovať o toxicite a návykovosti tabakových výrobkov. Pre tých, ktorí už 
tabakové výrobky konzumujú, má zásadný význam podpora a vývoj menej škodlivých 
výrobkov a výrobkov na pomoc pri odvykaní od fajčenia. 

V úsilí o zníženie konzumácie tabakových výrobkov by sa nepochybne malo pokračovať na 
národnej aj medzinárodnej úrovni. Niektoré ustanovenia návrhu Komisie však z právneho 
hľadiska vzbudzujú značné obavy, medziiným čo sa týka právneho základu, ktorý Komisia 
zvolila, a základných práv, napríklad práva na vlastníctvo a zásady proporcionality.

Návrh Komisie sa zakladá na článku 114 ods. 1 ZFEÚ. Toto ustanovenie umožňuje 
aproximačné opatrenia zamerané na zlepšenie podmienok vytvárania a fungovania 
vnútorného trhu. Opatrenia musia „skutočne plniť takýto účel prispievaním k odstráneniu 
prekážok voľného pohybu tovarov alebo slobodnému poskytovaniu služieb alebo aj k 
odstráneniu narušení hospodárskej súťaže“.1 Niektoré opatrenia, ktoré Komisia navrhuje, si 
však nekladú za cieľ zlepšenie podmienok na vnútornom trhu, ale ako jediný cieľ sledujú 
ochranu verejného zdravia. 

Napríklad je ťažké si predstaviť, ako by navrhovaný (de facto) zákaz mentolu a tenkých 
cigariet mohol zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Je pravda, že aj zákazy možno za určitých 
okolností vnímať ako harmonizačné opatrenia, ale je to tak iba vtedy, „ak existujú prekážky 
obchodu alebo je pravdepodobné, že v budúcnosti vzniknú“.2 V súčasnosti však ani jeden 
členský štát nezakazuje tenké cigarety či mentol a ani o tom neuvažuje. Zákaz teda neodstráni 
prekážky, ktoré stoja v ceste základným slobodám, ani nezabráni ich vzniku.3

Skutočným cieľom týchto opatrení je dosiahnutie vyššej miery ochrany zdravia, ako je to 
vyjadrené aj v odôvodneniach k návrhu Komisie. Existujú obavy, že mentolové a tenké 
cigarety môžu byť mimoriadne príťažlivé pre mladých ľudí.4 Hoci ochrana zdravia je otázkou 
mimoriadneho významu, prijímať opatrenia v tomto smere neprináleží Európskej únii, ale 
členským štátom. Článok 168 ods. 5 ZFEÚ výslovne vylučuje akúkoľvek harmonizáciu 
opatrení, „ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak“. 
Komisia môže brať vysokú mieru ochrany zdravia ako základ podľa článku 114 ods. 3 ZFEÚ 
                                               
1 Vec C-491/01, British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco, ods. 60.
2 Vec C-210/03 Swedish Match, ods. 30, 33.
3 Navyše nie je nevyhnutné zakázať mentol len preto, že sú zakázané ostatné príchute. Návrh Komisie sa 
zmieňuje o rozhodnutí Odvolacieho orgánu WTO [WTO Appellate Body, AB-2012-1, United States – Measures 
Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes (Opatrenia ovplyvňujúce výrobu a predaj klinčekových 
cigariet) (DS406)]. V tomto rozhodnutí sa však hovorí iba tom, že mentolové a klinčekové cigarety sa za 
špecifických okolností v tejto veci považujú za „podobné výrobky“ a nemôže sa k nim pristupovať odlišným 
spôsobom. Odvolací orgán WTO nedospel k záveru, že USA nemôžu rozlišovať medzi mentolom a inými 
charakteristickými príchuťami, ako sú ovocné a cukrovinkové príchute.
4 Pozri napr. odôvodnenie 15: „Viacero štúdií uviedlo, že tabakové výrobky s mentolovou príchuťou môžu 
uľahčovať vdychovanie, ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u mladých ľudí.“ a odôvodnenie 23: „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.“ 
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iba vtedy, keď sú splnené požiadavky článku 114 ods. 1 ZFEÚ.1 V opačnom prípade by 
Európska únia mohla obísť jasné rozdelenie právomocí, ktoré vychádza z článku 168 ods. 5 
ZFEÚ.

Niektoré ustanovenia návrhu Komisie tiež vyvolávajú vážne pochybnosti, pokiaľ ide o ich 
súlad so základnými právami, napríklad s vlastníckym právom, právom na slobodu prejavu, 
právom na informácie a so slobodou podnikania. Tieto práva sú zakotvené v Charte 
základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a možno ich obmedziť iba podľa článku 
52 ods. 1 charty, ak je takéto obmedzenie nevyhnutné, skutočne zodpovedá cieľom 
všeobecného záujmu a je v súlade so zásadou proporcionality. 

Niektoré navrhované opatrenia, najmä tie, čo sa týkajú balenia, nespĺňajú tieto požiadavky. 
Ako príklad možno uviesť navrhované zväčšenie zdravotných výstrah na 75 % predného aj 
zadného povrchu balení [článok 9 ods. 1 písm. c)], ktorým by sa radikálne zmenšila plocha 
dostupná pre ochrannú známku a opis výrobku. Reálne by na informácie výrobcu nebolo 
k dispozícii ani 25 % predného a zadného povrchu, pretože vnútroštátne právne predpisy 
vyžadujú dodatočné prvky, ako sú daňové kolky a bezpečnostné prvky.

Práva duševného vlastníctva, ako sú ochranné známky, sú výslovne zahrnuté vo vlastníckom 
práve v článku 17 charty. Súdny dvor EÚ zastáva názor, že výstrahy na jednotlivých 
baleniach sú prípustné „v pomere, ktorý necháva výrobcom týchto výrobkov dostatočný 
priestor, aby mohli pripojiť ďalšie informácie, predovšetkým pokiaľ ide o ich ochranné 
známky“.2 Zmenšenie dostupnej plochy na prednom a zadnom povrchu na menej ako 25 % by 
však sťažilo dostatočné rozoznávanie výrobkov jednotlivých výrobcov, a ochranné známky 
by tak nespĺňali jednu zo svojich hlavných úloh. Ochranné známky by rovnako nemohli 
spĺňať ani svoje ďalšie funkcie, napríklad reklamnú funkciu. Nebolo by to ani v súlade 
s vnútroštátnymi ústavnými zákonmi či s medzinárodnými zmluvami, ako je dohoda o 
obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva.3

Keď vezmeme do úvahy dosah na práva duševného vlastníctva, je viac ako prekvapivé, že 
Komisia ani neuvažovala o menej reštriktívnych opatreniach, napríklad o zdravotných 
výstrahách v menšom rozmere. Vzhľadom na význam práv duševného vlastníctva a legitímne 
ciele ochrany zdravia navrhujeme, aby zdravotné výstrahy pokrývali 50 % predného aj 
zadného povrchu balení. Bolo by to aj v súlade s Rámcovým dohovorom o kontrole tabaku 
(RDKT), ktorého vykonávanie je jedným z cieľov návrhu Komisie. Podľa článku 11 ods. 1 
RDKT zdravotné výstrahy opisujúce škodlivé účinky tabaku „plochou nápisu predstavujú 50 
% a viac plochy vonkajšieho balenia tabakových výrobkov, ale nie menej ako 30 % plochy 
vonkajšieho balenia tabakových výrobkov“.

Ďalšie navrhované opatrenia Komisie, ktoré sa týkajú veľkosti a vzhľadu jednotlivých balení 
a opisu výrobku, vyvolávajú podobné pochybnosti v súvislosti so základnými právami. 
Zbavujú výrobcov práv duševného vlastníctva, zákazníkom zužujú možnosti voľby 
a neprispievajú k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu. 

Zakázaním každého balenia, ktoré naznačuje, že konkrétny tabakový výrobok je menej 

                                               
1 Pozri vec C-491/01, British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco, bod 62.
2 Vec C-491/01, British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco, bod 132.
3 Pozri napríklad rozsudok nemeckého spolkového ústavného súdu BVerGE 95, 173, ods. 70. 
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škodlivý ako ostatné, nastoľuje návrh ďalší problém. Vývoj a propagácia menej škodlivých 
spôsobov konzumácie tabaku má zásadný význam z hľadiska podpory konzumentov tabaku, 
ktorí chcú skončiť s fajčením cigariet a pod. Výrobcovia musia mať možnosť informovať 
o tom, že určitý výrobok je oproti ostatným menej škodlivý, ak je to vedecky dokázané a táto 
informácia nie je zavádzajúca. Toto navrhované opatrenie nie je jediné, ktoré by sťažilo 
prístup k výrobkom so zníženým rizikom. Článok 18 návrhu zakazuje výrobky obsahujúce 
nikotín, napríklad elektronické cigarety s určitým obsahom nikotínu, ak nie sú povolené v 
súlade so smernicou 2001/83/ES (smernica o liekoch). Je však dosť nejasné, či tieto výrobky 
(ktoré sú oveľa menej škodlivé než tabakové výrobky) vôbec patria do rozsahu pôsobnosti 
smernice o liekoch.1 V prípade výrobkov, ktoré do pôsobnosti smernice nepatria, by to 
v skutočnosti znamenalo ich zákaz. Zákaz výrobkov, ktoré sú menej škodlivé ako tabakové 
výrobky a ktoré môžu slúžiť na skončenie s fajčením, určite nie je v súlade s cieľmi návrhu 
v oblasti verejného zdravia.2

No a napokon návrh Komisie obsahuje veľké množstvo ustanovení, ktorými sa deleguje 
právomoc na Komisiu. Podľa článku 290 ZFEÚ je však delegovanie právomoci možné iba 
v prípade nepodstatných prvkov legislatívneho návrhu. Niektoré navrhované ustanovenia, 
ktorými sa stanovujú delegované akty, túto požiadavku nespĺňajú. Napríklad článok 3 ods. 2 
v spojení s článkom 2 ods. 19 by Komisii umožnil stanoviť maximálny obsah nikotínu 
v cigaretách uvádzaných na trh na nulu, čím by sa cigarety prakticky zakázali.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Veľkosť vnútorného trhu s 
tabakovými a súvisiacimi výrobkami a 

vypúšťa sa

                                               
1 Viacero vnútroštátnych súdov na základe striktnej judikatúry Súdneho dvora EÚ rozhodlo, že elektronické 
cigarety nemožno kvalifikovať ako liek na základe funkcie v zmysle smernice o liekoch, pozri napr. 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Hlavný správny súd pre spolkovú krajinu Severné Porýnie-
Vestfálsko), 24. apríla 2012, 16 L 2043/11. 
2 Článku 18 chýba aj opodstatnený právny základ, pretože sa vôbec nezameriava na zlepšenie podmienok 
vytvárania a fungovania vnútorného trhu. Podľa Komisie sa týmto ustanovením umožní slobodný cezhraničný 
pohyb výrobkov obsahujúcich nikotín, pretože pre ne bude platiť postup vzájomného uznávanie na základe 
smernice o liekoch (posúdenie vplyvu, strana 8). Tento postup je však momentálne možný aj bez článku 18, 
keďže na každý výrobok obsahujúci nikotín, ktorý sa posudzuje ako liek, sa už vzťahuje smernica o liekoch. 
Jediným dôsledkom článku 18 je zákaz uvádzania na trh výrobkov obsahujúcich nikotín, ktoré nie sú povolené v 
súlade so smernicou o liekoch.
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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.

Pozmeňujúci návrh 2

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.

Pozmeňujúci návrh 3

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 

(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 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak a tradičné príchute ako mentol,
ktoré môžu uľahčiť začatie spotrebúvania 
tabaku alebo ovplyvniť spotrebiteľské 
návyky.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Zákaz tabakových výrobkov 
s charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov 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.

Pozmeňujúci návrh 6

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“ 

(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“ 
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(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.

(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné) alebo
„organic“ (organické).

Pozmeňujúci návrh 7

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.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 8

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 

(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 



PE510.591v02-00 10/44 AD\940608SK.doc

SK

by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení 
tabakových výrobkov a zaznamenávanie 
ich pohybu, aby sa tieto výrobky mohli 
v Únii sledovať a zisťovať a aby sa ich 
súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia 
overenie autentickosti výrobkov.

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.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Mal by sa vytvoriť interoperabilný 
systém sledovania a zisťovania a spoločný 
bezpečnostný prvok. V počiatočnom 
období by predmetom tohto systému 
a bezpečnostných prvkov mali byť iba 
cigarety a tabak na šúľanie. To by 
umožnilo výrobcom ostatných tabakových 
výrobkov vyťažiť zo skúseností, ktoré 
medzičasom získali.

(27) Mal by sa vytvoriť interoperabilný 
systém sledovania a zisťovania. 
V počiatočnom období by predmetom 
tohto systému mali byť iba cigarety a tabak 
na šúľanie. To by umožnilo výrobcom 
ostatných tabakových výrobkov vyťažiť zo 
skúseností, ktoré medzičasom získali.

Pozmeňujúci návrh 10

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 použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 

(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 použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
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zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu o 
pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku 
z tohto zákazu. 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.

zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu o 
pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku 
z tohto zákazu. Dodržiavanie zákazu 
tabakových výrobkov určených na 
vnútorné použitie by však nemal mať 
vplyv na historicky tradičné tabakové 
výrobky určené na vnútorné použitie, 
ktoré môžu povoliť jednotlivé členské 
štáty. 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 vyrovnala s 
rozširovaním trhu, ktorý presahuje ich 
tradičné používanie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Komisia a členské štáty by sa mali 
zaviazať, že budú efektívne uplatňovať 
protokol RDKT na odstránenie 
nelegálneho obchodovania s tabakovými 
výrobkami. Treba vyvíjať úsilie 
o zabránenie nelegálnemu obchodovaniu 
s tabakovými produktmi vyrobenými 
v tretích krajinách a o zlepšenie kontroly 
tohto obchodovania.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Rôzne regulačné 
prístupy, ktoré prijali členské štáty, aby 
riešili problémy týkajúce sa zdravia 
a bezpečnosti v súvislosti s týmito 

vypúšťa sa
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výrobkami, majú negatívny vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu, najmä 
z toho dôvodu, že tieto výrobky sú 
predmetom významného cezhraničného 
predaja na diaľku vrátane predaja cez 
internet.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 14

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

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa výrobky obsahujúce nikotín 
nepredávali osobám mladším ako vek 
požadovaný na nákup tabakových alebo 
súvisiacich výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(38) Nato, 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 Je veľmi 
dôležité, aby Komisia počas svojej 
prípravnej práce uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 
Komisia by pri príprave a tvorbe 
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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.

delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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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.

Pozmeňujúci návrh 18

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. So zreteľom na opatrenia, ktoré 
už boli zharmonizované na základe tejto 
smernice, napríklad opatrenia týkajúce sa 
balenia a označovania, sa uplatňuje 
postup stanovený v článku 114 ods. 8 
ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) „systém overovania veku“ je 
počítačový systém, ktorý jednoznačne
potvrdzuje vek spotrebiteľa v elektronickej 
forme v súlade s vnútroštátnymi 
požiadavkami; môže to byť aj systém 
fyzického overovania vo forme 
zodpovedajúcej vnútroštátnym 
požiadavkám, pomocou ktorej sa 
jednoznačne potvrdí vek spotrebiteľa v 
situáciách, keď nejde o nákup, napríklad 
pri používaní predajných automatov;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – 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 a tradičné príchute ako mentol, 
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;

Odôvodnenie

Pri zákaze mentolu nemožno vychádzať z článku 114 ods. 1 ZFEÚ, pretože neodstraňuje 
prekážky fungovania vnútorného trhu, ani nebráni ich vzniku. Jeho priamym cieľom je 
ochrana verejného zdravia. V dôsledku toho patrí do pôsobnosti článku 168 ods. 5 ZFEÚ a 
chýba mu opodstatnený právny základ.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 19
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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

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) „menej škodlivý tabakový výrobok“ 
je tabakový výrobok, pri ktorom sa na 
základe vedeckých dôkazov preukázalo, že 
jednoznačne zmenšuje škodlivé účinky 
fajčenia, bez ohľadu na to, či tento 
výrobok je novým tabakovým výrobkom 
v zmysle článku 2 ods. 23. 
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Pozmeňujúci návrh 24

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

Odôvodnenie

Stanovenie maximálneho obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého je základným prvkom 
navrhovanej smernice. Preto by sa v tomto prípade mal uplatňovať riadny legislatívny postup.

Pozmeňujúci návrh 25

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
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Odôvodnenie

Stanovenie maximálneho obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého je základným prvkom 
navrhovanej smernice. Preto by sa v tomto prípade mal uplatňovať riadny legislatívny postup.

Pozmeňujúci návrh 26

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 – bez toho, aby bol 
dotknutý článok 151 Aktu o pristúpení 
Rakúska, Fínska a Švédska – kde vedecké 
štúdie jednoznačne dokázali, že prísada 
zvyšuje toxicitu výrobkov alebo podporuje 
návykovosť.

Odôvodnenie
Článkom 15 sa zabezpečuje výnimka pre švédsku kultúru, pokiaľ ide o tabak určený na 
vnútorné použitie. Uvedená zásada by sa mala vzťahovať aj na reguláciu zložiek, keďže 
švédsky kultúrny tabak je často ochutený

Pozmeňujúci návrh 27

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.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1
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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.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Rozhodnutie o tom, či tabakový výrobok patrí do rozsahu pôsobnosti odseku 1, a teda ho 
treba zakázať, neprináleží Komisii, ale zákonodarnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh 29

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

Pozmeňujúci návrh 30

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 

vypúšťa sa
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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.

Odôvodnenie

Toto rozhodnutie predstavuje podstatný prvok návrhu, a preto by sa malo prenechať 
zákonodarnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh 31

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 aróm v zložkách 
tabakových výrobkov ako sú filtre, papier, 
balenia, kapsuly alebo technické prvky 
umožňujúce zmenu chuti alebo intenzity 
dymu, ak vedecké štúdie dokázali, že 
prísada zvyšuje toxicitu výrobku alebo 
uľahčuje návykovosť. Filtre a kapsuly 
nesmú obsahovať tabak.

Pozmeňujúci návrh 32

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 

vypúšťa sa
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maximálne úrovne pre tieto prídavné 
látky.

Odôvodnenie

Toto rozhodnutie predstavuje podstatný prvok návrhu, a preto by sa malo prenechať 
zákonodarnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh 33

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.

Pozmeňujúci návrh 34

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.

Odôvodnenie

Rozhodnutie o minimálnej veľkosti zdravotných výstrah v skutočnosti vedie k minimálnej 
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veľkosti balenia. Tým sa obmedzuje voľba spotrebiteľa a môže dôjsť k porušeniu práv 
duševného vlastníctva. Vzhľadom na neisté prípadné výhody balení minimálnej veľkosti toto 
opatrenie nie je v súlade so zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci návrh 35

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

Odôvodnenie
Do rozhodovania by sa mali zapojiť Parlament a Rada. Delegovaný akt by mohol mať účinky, 
ktoré Parlament a Rada ako zákonodarcovia nemôžu preskúmať v čase, keď ho Komisia 
vydáva. Komisia môže prijímať prostredníctvom delegovaných aktov právne úpravy iba 
o technických otázkach, pri ktorých nie je ťažké zvrátiť negatívne účinky, ktoré vznikli v čase 
vydania. Parlament a členské štáty (prostredníctvom Rady) by preto mali byť stále zapojené 
do legislatívneho procesu, ktorý má veľký vplyv na každý trh.  

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) obsahujú informácie o odvykaní od 
fajčenia ako sú telefónne čísla, e-mailové 
adresy a (alebo) webové stránky určené na 
informovanie spotrebiteľov o programoch 
dostupných na podporu tých, čo chcú 
prestať fajčiť;

b) obsahujú informácie o odvykaní od 
fajčenia, ako sú telefónne čísla, e-mailové 
adresy a (alebo) webové stránky určené na 
informovanie spotrebiteľov o programoch 
dostupných na podporu tých, čo chcú 
prestať fajčiť; tieto platformy určené na 
informovanie spotrebiteľov o dostupných 
programoch na podporu tých, ktorí chcú 
prestať s fajčením, by mali zohrávať 
aktívnu úlohu pri propagovaní poznatkov 
o vážnych dôsledkoch fajčenia medzi 
deťmi a mladými ľuďmi, pretože práve 
im hrozí riziko závislosti od tabaku;
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Pozmeňujúci návrh 37

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;

Odôvodnenie

Požiadavky na veľkosť zdravotných výstrah nesmú viesť k porušovaniu práv duševného 
vlastníctva. Kombinované zdravotné výstrahy, ktoré pokrývajú 50 % predného aj zadného 
povrchu, sú primerané a sú v súlade s medzinárodnými požiadavkami, ktoré vyplývajú 
z dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva a RDKT.

Pozmeňujúci návrh 38

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;

Odôvodnenie

Táto požiadavka spolu s veľkým rozmerom zdravotnej výstrahy nie je primeraným 
obmedzením práv duševného vlastníctva výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) v prípade balíčkov cigariet dodržujú 
tieto rozmery:

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Rozhodnutie o minimálnej veľkosti zdravotných výstrah v skutočnosti vedie k minimálnej 
veľkosti balenia. Tým sa obmedzuje spotrebiteľská voľba a môže dôjsť k porušeniu práv 
duševného vlastníctva. Vzhľadom na neisté prípadné výhody balení minimálnej veľkosti toto 
opatrenie nie je v súlade so zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) výška: minimálne 64 mm; vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) šírka: minimálne 55 mm. vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 42

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

Odôvodnenie
Do rozhodovania by sa mali zapojiť Parlament a Rada. Delegovaný akt by mohol mať účinky, 
ktoré Parlament a Rada ako zákonodarcovia nemôžu preskúmať v čase, keď ho Komisia 
vydáva. Komisia môže prijímať prostredníctvom delegovaných aktov právne úpravy iba 
o technických otázkach, pri ktorých nie je ťažké zvrátiť negatívne účinky, ktoré vznikli v čase 
vydania. Parlament a členské štáty (prostredníctvom Rady) by preto mali byť stále zapojené 
do legislatívneho procesu, ktorý má veľký vplyv na každý trh.  
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto rozhodnutie predstavuje zásadný prvok návrhu, a preto by sa malo prenechať 
zákonodarnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporuje tabakový výrobok 
prostriedkami, ktoré sú falošné, 
zavádzajúce, klamlivé alebo ktoré môžu 
vytvoriť mylný dojem o jeho 
charakteristikách, zdravotných účinkoch, 
rizikách alebo emisiách;

a) podporuje tabakový výrobok 
prostriedkami, ktoré sú falošné, 
zavádzajúce, klamlivé alebo ktoré môžu 
vytvoriť mylný dojem o jeho 
charakteristikách, zdravotných účinkoch, 
rizikách alebo emisiách, najmä tým, že 
naznačuje, že určitý tabakový výrobok je 
menej škodlivý ako iné, ak nezávislé 
vedecké dôkazy nedokazujú výrazné 
zníženie zdravotného rizika, alebo že má 
vitalizačné, energizujúce, liečiace, 
omladzujúce, prírodné, organické alebo 
iné pozitívne účinky na zdravie;

Odôvodnenie

Opis výrobku nesmie byť zavádzajúci.
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odkazuje na príchuť, chuť, akékoľvek 
arómy alebo iné prídavné látky alebo na 
ich neprítomnosť;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zákazníci by nemali byť ochudobnení o informácie o výrobku, pokiaľ tieto informácie nie sú 
zavádzajúce. Zabraňovať výrobcom napríklad v uvádzaní príchutí vyvoláva znepokojenie, 
pokiaľ ide o právo na slobodu prejavu a právo prijímať informácie bez zasahovania orgánov 
verejnej moci, ako je stanovené v článku 11 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ustanovenie o zakázaných prvkoch a charakteristických znakoch môže veľmi pravdepodobne 
viesť k právnej neistote, a preto by sa malo vypustiť. Článok 12 ods. 1 obsahuje dostatočné 
pokyny, keďže jasne zakazuje každý opis výrobku, ktorý je zavádzajúci. Navrhovaný de facto 
zákaz cigariet s priemerom menej ako 7,5 mm sa neopiera o žiadny právny základ a nebol 
dokonca ani predmetom riadneho posúdenia vplyvu zo strany Komisie. Okrem toho by sa 
týmto opatrením porušili práva duševného vlastníctva výrobcov.
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Dĺžka jednej strany dolnej časti 
jednotlivého balenia cigariet uvádzaných 
na trh je najmenej dvojnásobkom jej 
priľahlých strán. Jednotlivé balenie 
akéhokoľvek iného tabaku na fajčenie je 
zabalené v kvádrovej alebo valcovitej 
viaczložkovej škatuľke alebo má tvar 
vrecúška, t. j. obdĺžnikového vrecka s 
prehnutou časťou prekrývajúcou otvor.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, 
s výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 

vypúšťa sa
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úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

1. S cieľom umožniť účinné sledovanie a 
zaznamenávanie členské štáty vyžadujú, 
aby boli jedinečné, bezpečné a 
neodstrániteľné identifikačné značky, 
nazývané jedinečnými identifikátormi, 
ako sú napríklad kódy alebo známky, 
pripevnené ku všetkým jednotlivým 
balíčkom a baleniam a všetkým vonkajším 
obalom cigariet, alebo aby boli ich 
súčasťou. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
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vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) názov výrobku; e) opis výrobku;

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť s Protokolom RDKT Svetovej zdravotníckej 
organizácie o odstránení nedovoleného obchodovania s tabakovými výrobkami.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvú maloobchodnú predajňu 
vrátane všetkých použitých skladov;

i) dátum prepravy, miesto určenia, miesto 
odoslania a príjemcu;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

j) identitu každého známeho následného 
nákupcu;
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy 
o platbách všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu.

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy 
o platbách prvého zákazníka, ktorý nie je 
pridruženým subjektom výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie 
všetkých jednotlivých balení do svojej 
držby, ako aj všetky pohyby medzitým 
a konečný výstup z ich držby. Túto 
povinnosť možno splniť prostredníctvom 
záznamu v súhrnnej forme, napr. 
vonkajšieho obalu, ak bude naďalej 
umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po prvého zákazníka 
(kupujúceho), zaznamenávali prevzatie 
všetkých jednotlivých balení do svojej 
držby, ako aj všetky pohyby medzitým a 
konečný výstup z ich držby. Túto 
povinnosť možno splniť prostredníctvom 
záznamu v súhrnnej forme, napr. 
vonkajšieho obalu, ak bude naďalej 
umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

Odôvodnenie

V súčasnosti sú všetky nefalšované cigarety v EÚ už sledované veľkými výrobcami na základe 
dohôd s Komisiou a každým členským štátom. Sledovať cigarety počas celej cesty a poznať 
plánovanú trasu prepravy po prvom predaji je technicky nemožné, preto sa to v protokole 
RDKT WHO neustanovuje. Opis bezpečnostného identifikátora by sa mal zameriavať na 
dôveryhodnosť, nie na veľkosť, farbu alebo iné prvky. Hologramy napríklad nie sú bezpečné 
(možno ich ľahko sfalšovať a vytvoriť dojem autentickosti).
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Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu 
s tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, vrátane dovozcov, skladov 
a prepravných spoločností, potrebné 
vybavenie, ktoré umožní zaznamenávať 
kúpu, predaj, uskladnenie a prepravu 
tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu 
s tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
prvého zákazníka, ktorý nie je jeho 
pridruženým subjektom, potrebné 
vybavenie, ktoré umožní zaznamenávať 
kúpu, predaj prvému zákazníkovi, ktorý 
nie je pridruženým subjektom výrobcu,
uskladnenie a prepravu tabakových 
výrobkov alebo iné zaobchádzanie s nimi. 
Toto vybavenie je schopné prečítať 
a postúpiť údaje elektronicky do zariadenia 
na uchovávanie údajov podľa odseku 6.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia a dovozcovia tabakových 
výrobkov uzatvorili zmluvy o uchovávaní 
údajov s nezávislou treťou stranou, ktorá 
bude spravovať zariadenia na uchovávanie 
údajov týkajúcich sa príslušného výrobcu 
a dovozcu. Zariadenie na uchovávanie 
údajov sa fyzicky nachádza na území Únie. 
Vhodnosť tretej strany, najmä jej 
nezávislosť a technické schopnosti, ako aj 
zmluvu schvaľuje a monitoruje externý 
audítor, ktorého navrhuje a platí výrobca 
tabaku a schvaľuje Komisia. Členské štáty 
nepretržite zabezpečujú, aby zariadenia na 
uchovávanie údajov boli plne transparentné 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia a dovozcovia tabakových 
výrobkov uzatvorili zmluvy o uchovávaní 
údajov s nezávislou treťou stranou, ktorá 
bude spravovať zariadenia na uchovávanie 
údajov týkajúcich sa príslušného výrobcu 
a dovozcu. Zariadenie na uchovávanie 
údajov sa fyzicky nachádza na území Únie 
a je na jej území prístupné. Vhodnosť 
tretej strany, najmä jej nezávislosť 
a technické schopnosti, ako aj zmluvu 
schvaľuje a monitoruje externý audítor, 
ktorého navrhuje a platí výrobca tabaku 
a schvaľuje Komisia. Členské štáty 
nepretržite zabezpečujú, aby zariadenia na 
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a aby k nim členské štáty, Komisia 
a nezávislá tretia strana mali nepretržite 
plný prístup. V riadne odôvodnených 
prípadoch členské štáty alebo Komisia 
môžu poskytnúť výrobcom alebo 
dovozcom prístup k týmto informáciám, ak 
obchodne citlivé informácie budú naďalej 
adekvátne chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a právnymi predpismi Únie.

uchovávanie údajov boli plne transparentné 
a aby k nim členské štáty, Komisia 
a nezávislá tretia strana mali nepretržite 
plný prístup. V riadne odôvodnených 
prípadoch členské štáty alebo Komisia 
môžu poskytnúť výrobcom alebo 
dovozcom prístup k týmto informáciám, ak 
obchodne citlivé informácie budú naďalej 
adekvátne chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a právnymi predpismi Únie.

Odôvodnenie

V súčasnosti sú všetky nefalšované cigarety v EÚ už sledované veľkými výrobcami na základe 
dohôd s Komisiou a každým členským štátom. Sledovať cigarety počas celej cesty a poznať 
plánovanú trasu prepravy po prvom predaji je technicky nemožné, preto sa to v protokole 
RDKT WHO neustanovuje. Popis bezpečnostného identifikátora by sa mal zameriavať na 
dôveryhodnosť, nie na veľkosť, farbu alebo iné prvky.  Hologramy napríklad nie sú bezpečné 
(možno ich ľahko sfalšovať a vytvoriť dojem autentickosti).

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený nesfalšovateľný bezpečnostný 
prvok, ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

Odôvodnenie

V súčasnosti sú všetky nefalšované cigarety v EÚ už sledované veľkými výrobcami na základe 
dohôd s Komisiou a každým členským štátom. Sledovať cigarety počas celej cesty a poznať 
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plánovanú trasu prepravy po prvom predaji je technicky nemožné, preto sa to v protokole 
RDKT WHO neustanovuje. Popis bezpečnostného identifikátora by sa mal zameriavať na 
dôveryhodnosť, nie na veľkosť, farbu alebo iné prvky.  Hologramy napríklad nie sú bezpečné 
(možno ich ľahko sfalšovať a vytvoriť dojem autentickosti).

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
päťročného obdobia od dátumu uvedeného 
v článku 25 ods. 1 uplatňovanie odsekov 1 
až 8 nevzťahuje.

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
desaťročného obdobia od dátumu 
uvedeného v článku 25 ods. 1 uplatňovanie 
odsekov 1 až 8 nevzťahuje.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh. Tento zákaz sa však netýka tradičných 
tabakových výrobkov určených na 
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vnútorné použitie, ktoré môžu jednotlivé 
členské štáty povoliť na kultúrnom alebo 
historickom základe.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V súvislosti s umiestňovaním menej 
škodlivých tabakových výrobkov na trh 
členské štáty zavedú systém povoľovania 
a účtujú primeraný poplatok. Určia tiež 
pravidlá pre vedecké hodnotenie rizika a 
typ dôkazu, ktorý sa má predložiť, a to aj 
vrátane klinických a neklinických 
informácií a iných dostupných štúdií, 
ktoré skúmajú, ako spotrebitelia používajú 
a vnímajú výrobok. Členské štáty sa môžu 
odchýliť od požiadaviek stanovených v 
tejto smernici, pokiaľ ide o povolenie 
menej škodlivých výrobkov, s cieľom 
preukázať ich menej škodlivý charakter.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Nové kategórie tabakových výrobkov 
uvádzané na trh musia byť v súlade 
s požiadavkami stanovenými v tejto 
smernici. Uplatniteľné ustanovenia závisia 
od skutočnosti, či sa na výrobky vzťahuje 
vymedzenie bezdymového tabakového 
výrobku v článku 2 bode 29 alebo tabaku 
na fajčenie v článku 2 bode 33.

3. Nové kategórie tabakových výrobkov 
uvádzané na trh musia byť v súlade 
s požiadavkami stanovenými v tejto 
smernici, pokiaľ nie sú povolené v súlade 
s ods. 2 tohto článku. Uplatniteľné 
ustanovenia závisia od skutočnosti, či sa na 
výrobky vzťahuje vymedzenie 
bezdymového tabakového výrobku v 
článku 2 bode 29 alebo tabaku na fajčenie 
v článku 2 bode 33.
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Výrobky obsahujúce nikotín, ktoré sa 
prezentujú ako výrobky s vlastnosťami 
vhodnými na liečbu alebo predchádzanie 
chorobám ľudí inak ako pomocou odkazu 
uvedeného v odseku 3, môžu byť uvádzané 
na trh iba v prípade, ak boli povolené 
v súlade so smernicou 2001/83/ES.

a) výrobky s obsahom nikotínu vyšším ako 
2 mg na jednotku alebo
b) výrobky s koncentráciou nikotínu 
vyššou ako 4 mg na ml alebo
c) výrobky, ktorých plánované použitie 
vedie k strednej hodnote maximálnych 
koncentrácií plazmy vyššej ako 4 ng 
nikotínu na ml.

1 a. Táto smernica sa nevzťahuje na 
výrobky obsahujúce nikotín povolené 
podľa smernice 2001/83/ES.
1 b. Výrobky obsahujúce nikotín, na ktoré 
sa nevzťahuje odsek 1, sa môžu 
umiestňovať na trh, ak sú v súlade s touto 
smernicou.
1 c. Členské štáty zabezpečia, aby voli 
výrobky obsahujúce nikotín v súlade s 
platnými právnymi predpismi Európskej 
únie týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa, 
bezpečnosti a iných relevantných oblastí.
1 d. Najneskôr do 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
každý členský štát predloží Komisii správu 
o opatreniach, ktoré prijal na 
vykonávanie a presadzovanie právnych 
predpisov stanovených v (novej) 
prílohe VI, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
obsahujúce nikotín, a o účinnosti týchto 
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opatrení.
1 e. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
výrobky obsahujúce nikotín nepredávali 
osobám vo veku nižšom, ako sa vyžaduje 
na nákup tabakových výrobkov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov.

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

2. Komisia do 1. apríla 2017 vypracuje 
štúdiu o výrobkoch obsahujúcich nikotín 
v konzultácii s príslušnými 
zainteresovanými stranami a členskými 
štátmi. V tejto štúdii sa preskúma, či sú 
potrebné osobitné právne predpisy v 
súvislosti s výrobkami obsahujúcimi 
nikotín.

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

3. Každé jednotlivé balenie a každý 
vonkajší obal výrobkov obsahujúcich 
nikotín, ktoré nepatria do pôsobnosti 
smernice 2001/83/ES, uvádzajú túto 
zdravotnú výstrahu:

Tento výrobok obsahuje nikotín a môže 
poškodiť vaše zdravie.

Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je 
návykový a môže poškodiť vaše zdravie.

4. Zdravotná výstraha uvedená v odseku 3 
je v súlade s požiadavkami uvedenými 
v článku 10 ods. 4. Okrem toho:
a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;
b) pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento 
podiel sa zvýši na 32 % v prípade 
členských štátov s dvomi úradnými 
jazykmi a na 35 % v prípade členských 
štátov s tromi úradnými jazykmi.
5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom
upraviť požiadavky uvedené v odsekoch 3 
a 4 vzhľadom na vedecký vývoj a vývoj 
trhu, a s cieľom prijať a upraviť 
umiestnenie, formát, rozloženie, dizajn a 
striedanie zdravotných výstrah.
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Odôvodnenie

Stanovuje sa tým povinnosť získavania povolenia na uvedenie lieku na trh, ak sa uvádzajú 
jeho zdravotné účinky s prísnym použitím vymedzenia v smernici o liekoch. Výraz „prezentujú 
sa ako výrobky s vlastnosťami vhodnými na liečbu alebo predchádzanie chorobám“ sa 
preberá z prvej časti vymedzenia lieku zo smernice o liekoch 2001/83/ES (článok 1 ods. 2 
písm. a)).

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty stanovujú pravidlá pre 
sankcie za porušenia vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tejto 
smernice a prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie ich 
presadzovania. Stanovené sankcie sú 
účinné, primerané a odrádzajúce.

3. Členské štáty stanovujú pravidlá pre 
sankcie za porušenia vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tejto 
smernice a prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie ich 
presadzovania. Stanovené sankcie sú 
účinné, primerané a odrádzajúce. Sankcie 
sú vždy vyššie ako finančný zisk z 
porušenia predpisov.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4,
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. .

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 3 a 4, článku 8 
ods. 4, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 3 a
článku 14 ods. 9 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od [Úrad pre publikácie:  
vložte, prosím, dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

Odôvodnenie

Niektoré ustanovenia delegovaných aktov, s ktorými počíta návrh Komisie, nespĺňajú 
požiadavky článku 290 ZFEÚ.
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomocí uvedené v 
článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 4, článku 8 
ods. 4, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 3 a
v článku 14 ods. 9 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom určený. 
Nie je ním dotknutá platnosť žiadnych 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
ods. 3, článku 4 ods. 4, článku 8 ods. 4, 
článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 3 a článku
14 ods. 9 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Najneskôr dva roky od dátumu 
uvedeného v článku 25 odseku 1 Komisia 
predloží Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov 
správu o hospodárskych a sociálnych 
dôsledkoch uplatňovania tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky rovnako, 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia. 
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 
zachovanie alebo ich zavedenie. Komisia 
ich do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 
oznámenia schváli alebo odmietne, po 
overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 

vypúšťa sa



AD\940608SK.doc 41/44 PE510.591v02-00

SK

zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

Odôvodnenie

Postup stanovený v článku 24 ods. 2 návrhu nie je v súlade so ZFEÚ. Postup, ktorý uvádza 
Komisia, zodpovedá postupu stanovenému v článku 114 ods. 5 a 6 ZFEÚ, ktorý sa výslovne 
uplatňuje len na opatrenia týkajúce sa ochrany životného alebo pracovného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [Úrad pre 
publikácie, vložte, prosím, presný dátum: 
nadobudnutie účinnosti + 18
mesiacov].Komisii bezodkladne oznámia 
znenie uvedených ustanovení.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [Úrad pre 
publikácie, vložte, prosím, presný dátum: 
nadobudnutie účinnosti + 36 mesiacov] 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
uvedených ustanovení.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) výrobky obsahujúce nikotín;

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Príloha Ia (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Právne predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú sa 
na výrobky obsahujúce nikotín:
Všeobecná bezpečnosť:
smernica 2001/95/ES o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov
systém RAPEX – oznamovanie 
nebezpečných výrobkov a upozorňovanie 
na ne
Balenie a označovanie:
smernica 67/548/EHS o nebezpečných 
látkach
smernica 99/45/ES o nebezpečných 
prípravkoch
nariadenie č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí 
s platnosťou od roku 2015
Chemická bezpečnosť:
nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemikálií (REACH)
Bezpečnosť elektrických prístrojov 
a zariadení:
smernica 2006/95/ES o nízkom napätí
smernica 2004/108/ES 
o elektromagnetickej kompatibilite
smernica 2011/65/EÚ o obmedzení 
používania nebezpečných látok (podľa 
situácie)
smernica 2012/19/EÚ o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ)
smernica 2006/66/ES o batériách
Hmotnosť a rozmery:
smernica 76/211/EHS o plnení určitých 
spotrebiteľsky balených výrobkov podľa 
hmotnosti alebo objemu
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smernica 2007/45/ES o menovitých 
množstvách spotrebiteľsky balených 
výrobkov
Obchodné postupy:
smernica 97/7/ES o predaji na diaľku
smernica 2000/31/ES o elektronickom 
obchode
smernica 2006/114/ES o klamlivej 
a porovnávacej reklame
smernica 2005/29/ES o nekalých 
obchodných praktikách

Odôvodnenie

Členské štáty by mali na výrobky obsahujúce nikotín uplatňovať platné nariadenia týkajúce sa 
spotrebiteľov a bezpečnosti.  Požiadavka na predkladanie správ bude znamenať prijatie 
systémovejšieho prístupu a poskytne tiež základ na revíziu, ktorú má Komisia uskutočniť do 
apríla 2017.
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