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TABUĽKA  ZHODY
smernice ES/EÚ s ustanoveniami všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré danú smernicu preberajú
Názov smernice:
SMERNICA KOMISIE 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov

Smernica ES/EÚ

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
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Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Príloha I.






















 



Č 3 
1. Fajčenie spôsobuje 9 z 10 prípadov rakoviny pľúc 
2. Fajčenie spôsobuje rakovinu úst a hrdla 
3. Fajčenie poškodzuje vaše pľúca 
4. Fajčenie spôsobuje infarkt 
5. Fajčenie spôsobuje mozgovú porážku a ťažké zdravotné postihnutia 
6. Fajčenie upcháva vaše tepny 
7. Fajčenie zvyšuje riziko slepoty 
8. Fajčenie poškodzuje vaše zuby a ďasná 
9. Fajčenie vám môže zabiť nenarodené dieťa 
10. Dym z vašej cigarety škodí vašim deťom, rodine a priateľom 
11. V prípade detí fajčiarov je väčšia pravdepodobnosť, že začnú fajčiť 
12. Skoncujte s tým hneď teraz – zostaňte nažive pre svojich blízkych ( 1 ) 
13. Fajčenie znižuje plodnosť 
14. Fajèenie zvyšuje riziko impotencie
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Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 377/2004 Z. z.


























Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 377/2004 Z. z
È I § 4 O 4






























È I § 12a O 2
 V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Dodatočné varovania sú:
a) „Fajčenie spôsobuje deväť z desiatich prípadov rakoviny pľúc“,
b) „Fajčenie spôsobuje rakovinu úst a hrdla“,
c) „Fajčenie poškodzuje vaše pľúca“,
d) „Fajčenie spôsobuje infarkt“,
e) „Fajčenie spôsobuje mozgovú porážku a ťažké zdravotné postihnutia“,
f) „Fajčenie upcháva vaše tepny“,
g) „Fajčenie zvyšuje riziko slepoty“,
h) „Fajčenie poškodzuje vaše zuby a ďasná“,
i) „Fajčenie vám môže zabiť nenarodené dieťa“,
j) „Dym z vašej cigarety škodí vašim deťom, rodine a priateľom“,
k) „V prípade detí fajčiarov je väčšia pravdepodobnosť, že začnú fajčiť“,
l) „Skoncujte s tým hneď teraz – zostaňte nažive pre svojich blízkych“,
m) „Fajčenie znižuje plodnosť“,
n) „Fajčenie zvyšuje riziko impotencie“.“.






Spotrebite¾ské balenie tabakového výrobku okrem tabakového výrobku, ktorý nie je urèený na fajèenie,  na ktorom je uvedené dodatoèné varovanie pod¾a § 4 ods. 4 tohto zákona v znení úèinnom do 31. marca 2013,  možno uvádza� na trh7) najneskôr do 28. marca 2016. 
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Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 2012/9/EÚ

Por. è.
Názov predpisu
	

Návrh zákona, ktorým sa  mení a dopåòa zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

LEGENDA:

V ståpci (1):
È – èlánok
O – odsek
V – veta
P – èíslo (písmeno)

V ståpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnos�ou vo¾by
D – transpozícia pod¾a úvahy (dobrovo¾ná)
n.a. – transpozícia sa neuskutoèòuje
V ståpci (5):
È – èlánok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (èíslo)
V ståpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpeèenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
È – èiastoèná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani èiastoèná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovate¾nos� (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebra�)


