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9.2.2022 A9-0001/1

Predlog spremembe 1
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju končnega mnenja 
Znanstvenega odbora Komisije za 
zdravstvena, okoljska in nastajajoča 
tveganja (SCHEER) z dne 16. aprila 2021 
o elektronskih cigaretah,

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/2

Predlog spremembe 2
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 32 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Svetovne 
zdravstvene organizacije z dne 27. julija 
2021 o svetovni epidemiji tobaka 2021 ter 
o obravnavanju novih in nastajajočih 
izdelkov,

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/3

Predlog spremembe 3
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava S a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sa. ker Svetovna zdravstvena 
organizacija svari, da lahko elektronski 
sistemi za dovajanje nikotina zasvojijo in 
da niso neškodljivi ter da bi jih bilo treba 
za čim večje varovanje javnega zdravja 
strogo regulirati;

Or. en



AM\1249101SL.docx PE702.870v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

9.2.2022 A9-0001/4

Predlog spremembe 4
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava S b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sb. ker Svetovna zdravstvena 
organizacija svari, da elektronskih 
sistemov za dovajanje nikotina in 
podobnih elektronskih nenikotinskih 
sistemov ne bi smeli reklamirati kot 
pomoč pri opuščanju kajenja, dokler ne 
bo na voljo dovolj dokazov za to in dokler 
javnozdravstvena skupnost ne bo 
soglašala glede učinkovitosti teh 
proizvodov kot pomoči za opustitev 
kajenja;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/5

Predlog spremembe 5
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. želi spomniti, da so desetletja 
nadzornih zakonodajnih ukrepov, 
povečana obdavčitev tobačnih izdelkov in 
informacijske kampanje za omejitev 
porabe tobaka, namenjene širši javnosti, 
zlasti pa mladim, zmanjšala število 
uporabnikov tobaka in s tem tudi rešila 
življenja; poziva Komisijo in države 
članice, naj še naprej podpirajo te politike 
in jih nadalje razvijajo; obžaluje, da bi 
lahko vstop novih tobačnih izdelkov in 
elektronskih cigaret na trg ogrozil že 
dosežene rezultate, zlasti med mladimi in 
ženskami; opozarja, da Svetovna 
zdravstvena organizacija svari, da čeprav 
še vedno ne poznamo mnogih dolgoročnih 
zdravstvenih učinkov teh novih 
proizvodov, je vse več dokazov o tem, da 
niso neškodljivi; poziva Komisijo, naj pri 
posodabljanju zakonodaje o teh novih 
proizvodih uporabi previdnostno načelo, 
da bi zaščitili najbolj ranljive; poziva 
Komisijo, naj še naprej spodbuja 
informacijske kampanje za ozaveščanje o 
zdravstvenih in drugih tveganjih teh 
proizvodov, zlasti kampanje, namenjene 
mladim;

Or. en



AM\1249101SL.docx PE702.870v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

9.2.2022 A9-0001/6

Predlog spremembe 6
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj ukrepa na 
podlagi znanstvenih ocen tveganj za 
zdravje, povezanih z elektronskimi 
cigaretami, ogrevanimi tobačnimi izdelki 
in novimi tobačnimi izdelki, vključno z 
oceno tveganja uporabe teh izdelkov v 
primerjavi z uživanjem drugih tobačnih 
izdelkov in uvedbo seznama snovi, ki jih ti 
izdelki vsebujejo in oddajajo, na evropski 
ravni; meni, da bi lahko elektronske 
cigarete nekaterim kadilcem pomagale 
postopno opustiti kajenje, meni pa tudi, da 
elektronske cigarete ne bi smele biti 
privlačne za mladoletnike in nekadilce; 
zato poziva Komisijo, naj v okviru 
direktive o tobačnih izdelkih oceni, katere 
arome v elektronskih cigaretah so posebej 
privlačne za mladoletnike in nekadilce, ter 
predlaga njihovo prepoved in naj poleg 
tega predlaga prepoved vseh značilnih 
arom v ogrevanih in novih tobačnih 
izdelkih;

12. poziva Komisijo, naj ukrepa na 
podlagi znanstvenih ocen tveganj za 
zdravje, povezanih z elektronskimi 
cigaretami, ogrevanimi tobačnimi izdelki 
in novimi tobačnimi izdelki, vključno z 
oceno tveganja uporabe teh izdelkov v 
primerjavi z uživanjem drugih tobačnih 
izdelkov in uvedbo seznama snovi, ki jih ti 
izdelki vsebujejo in oddajajo, na evropski 
ravni; želi opomniti, da je po mnenju 
Znanstvenega odbora Komisije za 
zdravstvena, okoljska in nastajajoča 
tveganja le malo dokazov, da bi 
elektronske cigarete kadilcem res 
pomagale opustiti kajenje; poudarja, da so 
elektronski sistemi za dovajanje nikotina 
po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije škodljivi, podatki 
Znanstvenega odbora Komisije za 
zdravstvena, okoljska in nastajajoča 
tveganja pa kažejo, da arome pomembno 
prispevajo k privlačnosti elektronskih 
cigaret in k začetku kajenja; meni pa tudi, 
da elektronske cigarete ne bi smele biti 
privlačne, zlasti ne za mladoletnike in 
nekadilce; zato poziva Komisijo, naj v 
okviru direktive o tobačnih izdelkih oceni, 
katere arome v elektronskih cigaretah se 
tržijo v Uniji in katere so posebej privlačne 
za mladoletnike in nekadilce, da se oceni 
morebitna splošna prepoved arom za 
elektronske cigarete ter v vsakem primeru 
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predlaga prepoved arom, ki so izrazito 
privlačne mladoletnikom in nekadilcem, 
in naj poleg tega predlaga prepoved vseh 
značilnih arom v ogrevanih in novih 
tobačnih izdelkih;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/7

Predlog spremembe 7
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Krepitev Evrope v boju proti raku
(2020/2267(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. priznava, da je mogoče približno 
2 % evropskega bremena raka pripisati 
ionizirajočemu sevanju in da je 
izpostavljenost radonu in njegovim 
razpadnim produktom v zaprtih prostorih 
drugi najpogostejši vzrok za pljučnega raka 
v Evropi; z zadovoljstvom pričakuje 
rezultate programa Euratoma za raziskave 
in usposabljanje50, ki bodo izboljšali znanje 
o izpostavljenosti radonu, in predlagane 
protiukrepe za zmanjšanje njegovega 
kopičenja v stanovanjih; opozarja, da je 
lahko ionizirajoče sevanje prisotno tudi v 
gospodinjstvih; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj kartirajo sedanja in 
potencialna kritična območja, da se bo 
mogoče učinkovito odzvati na to grožnjo; 
poziva Komisijo, naj dodeli sredstva za 
pripravo te karte napovedi in spodbuja 
informacijske kampanje, da bo javnost bolj 
ozaveščena o tem vprašanju; spodbuja 
države članice, naj redno posodabljajo 
svoje nacionalne načrte za zmanjšanje 
izpostavljenosti radonu, kot zahteva 
direktiva o izpostavljenosti radioaktivnim 
virom51, ter posodobijo smernice o 
zmanjševanju količine radona v 
novogradnjah; poziva Komisijo, naj oceni 
izvajanje in učinkovitost sedanjih ukrepov 
za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni 
ionizirajočemu sevanju, kot so letalske 
posadke, delavci v jedrskih elektrarnah, 

26. priznava, da je mogoče približno 
2 % evropskega bremena raka pripisati 
ionizirajočemu sevanju in da je 
izpostavljenost radonu in njegovim 
razpadnim produktom v zaprtih prostorih 
drugi najpogostejši vzrok za pljučnega raka 
v Evropi; z zadovoljstvom pričakuje 
rezultate programa Euratoma za raziskave 
in usposabljanje50, ki bodo izboljšali znanje 
o izpostavljenosti radonu, in predlagane 
protiukrepe za zmanjšanje njegovega 
kopičenja v stanovanjih; opozarja, da je 
lahko ionizirajoče sevanje prisotno tudi v 
gospodinjstvih; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj kartirajo sedanja in 
potencialna kritična območja, da se bo 
mogoče učinkovito odzvati na to grožnjo; 
poziva Komisijo, naj dodeli sredstva za 
pripravo te karte napovedi in spodbuja 
informacijske kampanje, da bo javnost bolj 
ozaveščena o tem vprašanju; spodbuja 
države članice, naj redno posodabljajo 
svoje nacionalne načrte za zmanjšanje 
izpostavljenosti radonu, kot zahteva 
direktiva o izpostavljenosti radioaktivnim 
virom51, ter posodobijo smernice o 
zmanjševanju količine radona v 
novogradnjah; poziva Komisijo, naj oceni 
izvajanje in učinkovitost sedanjih ukrepov 
za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni 
ionizirajočemu sevanju, kot so letalske 
posadke, delavci v jedrskih elektrarnah, 
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zaposleni v nekaterih industrijskih okoljih, 
raziskovalci in zdravstveni delavci, ki 
delajo na področju radiologije, 
radioterapije ali jedrske medicine, ter naj te 
ukrepe popravi, če je to potrebno in 
sorazmerno;

_________________
50 Uredba Sveta (Euratom) 2021/765 z dne 
10. maja 2021 o vzpostavitvi Programa za 
raziskave in usposabljanje Evropske 
skupnosti za atomsko energijo za obdobje 
2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program 
za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, 
UL L 167I, 12.5.2021, str. 81.
51 Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 
5. decembra 2013 o določitvi temeljnih 
varnostnih standardov za varstvo pred 
nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja, 
UL L 13, 17.1.2014, str. 1.

zaposleni v nekaterih industrijskih okoljih, 
raziskovalci ter zdravstveni in veterinarski 
delavci, ki delajo na področju radiologije, 
radioterapije ali jedrske medicine, ter naj te 
ukrepe popravi, če je to potrebno in 
sorazmerno;

_________________
50 Uredba Sveta (Euratom) 2021/765 z dne 
10. maja 2021 o vzpostavitvi Programa za 
raziskave in usposabljanje Evropske 
skupnosti za atomsko energijo za obdobje 
2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program 
za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, 
UL L 167I, 12.5.2021, str. 81.
51 Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 
5. decembra 2013 o določitvi temeljnih 
varnostnih standardov za varstvo pred 
nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja, 
UL L 13, 17.1.2014, str. 1.

Or. en


