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Pozměňovací návrh 155
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, 
jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, které konzumují převážně starší 
spotřebitelé, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na označování, 
pokud nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí. 
Označování těchto tabákových výrobků by 
se mělo řídit zvláštními pravidly.
Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
neprodukují kouř.

(24) Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
neprodukují kouř.

Or. fi

Pozměňovací návrh 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, které konzumují převážně starší 
spotřebitelé, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na označování, 
pokud nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.
Označování těchto tabákových výrobků by 
se mělo řídit zvláštními pravidly. 

(24) Na tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret by se měly vztahovat stejné 
požadavky na označování jako na cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret.
Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
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Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
neprodukují kouř.

neprodukují kouř.

Or. en

Odůvodnění

Na všech tabákových výrobcích ke kouření by měly být uvedena kombinovaná zdravotní 
varování (např. obrázkové varování a text).

Pozměňovací návrh 157
Martina Anderson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, které konzumují převážně starší 
spotřebitelé, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na označování, 
pokud nedojde k podstatné změně
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí. 
Označování těchto tabákových výrobků by 
se mělo řídit zvláštními pravidly.
Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
neprodukují kouř.

(24) Označování tabákových výrobků ke 
kouření, jiných než cigarety a tabák
k ručnímu balení cigaret by se mělo řídit 
zvláštními pravidly. Viditelnost 
zdravotních varování na tabákových 
výrobcích, které neprodukují kouř, musí 
být zajištěna. Varování by proto měla být 
umístěna na dvou hlavních plochách balení 
tabákových výrobků, jež neprodukují kouř.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a stejnou ochranu pro všechny spotřebitele v 
celé EU by pro tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret měly 
platit stejné požadavky na označování. 
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Pozměňovací návrh 158
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, které konzumují převážně starší 
spotřebitelé, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na označování, 
pokud nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.
Označování těchto tabákových výrobků by 
se mělo řídit zvláštními pravidly.
Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
neprodukují kouř.

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, i ačkoli je konzumují převážně 
starší spotřebitelé, by neměla být udělena 
výjimka z určitých požadavků na 
označování. Viditelnost zdravotních 
varování na tabákových výrobcích, které 
neprodukují kouř, musí být zajištěna.
Varování by proto měla být umístěna na 
dvou hlavních plochách balení tabákových 
výrobků, jež neprodukují kouř.

Or. el

Odůvodnění

Směrnice poskytuje stejnou ochranu všech spotřebitelů tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, které konzumují převážně starší 
spotřebitelé, by měla být udělena výjimka z 
určitých požadavků na označování, pokud 

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret a tabák pro vodní dýmky, které 
konzumují převážně starší spotřebitelé, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
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nedojde k podstatné změně okolností, jež 
se týkají objemu prodeje či konzumačních 
návyků mladých lidí. Označování těchto 
tabákových výrobků by se mělo řídit 
zvláštními pravidly. Viditelnost 
zdravotních varování na tabákových 
výrobcích, které neprodukují kouř, musí 
být zajištěna. Varování by proto měla být 
umístěna na dvou hlavních plochách balení 
tabákových výrobků, jež neprodukují kouř.

požadavků na označování, pokud nedojde 
k podstatné změně okolností, jež se týkají 
objemu prodeje či konzumačních návyků 
mladých lidí. Označování těchto 
tabákových výrobků by se mělo řídit 
zvláštními pravidly. Viditelnost 
zdravotních varování na tabákových 
výrobcích, které neprodukují kouř, musí 
být zajištěna. Varování by proto měla být 
umístěna na dvou hlavních plochách balení 
tabákových výrobků, jež neprodukují kouř.

Or. ro

Pozměňovací návrh 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Členské státy uplatňují rozdílná 
pravidla týkající se minimálního počtu 
cigaret v jednom balení. Tato pravidla by 
měla být sjednocena, aby bylo možné 
zajistit volný pohyb dotčených výrobků.

(25) Členské státy uplatňují rozdílná 
pravidla týkající se minimálního počtu 
cigaret v jednom balení. Tato pravidla by 
měla být sjednocena, aby bylo možné 
zajistit volný pohyb dotčených výrobků. Je 
zásadně důležité, aby společný vnitřní trh 
nebyl narušován četnými vnitrostátními 
pravidly jednotlivých členských států; 

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
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2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat.
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k 
boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího 
komplexního programu kontroly tabáku.
Měla by proto být navržena ustanovení, 
podle nichž by jednotlivá balení 
tabákových výrobků byla označena 
jednotným a zabezpečeným způsobem a 
jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto 
výrobky bylo možné sledovat a dohledávat 
v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a 
lépe prosazovat jejich soulad s touto 
směrnicí. Dále by mělo být rovněž přijato 
ustanovení pro zavedení bezpečnostních 
prvků, které umožní ověřit pravost 
výrobků.

2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat.
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k 
boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího 
komplexního programu kontroly tabáku.
Měla by proto být navržena ustanovení, 
podle nichž by jednotlivá balení 
tabákových výrobků byla označena 
jednotným a zabezpečeným způsobem a 
jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto 
výrobky bylo možné sledovat a dohledávat 
v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a 
lépe prosazovat jejich soulad s touto 
směrnicí. Jak balení cigaret tak samotné 
cigarety by dále měly být označeny prvkem 
chráněným proti neoprávněné manipulaci 
s cílem zabránit pirátství a zvyšování 
rizika, které  pro spotřebitele představují 
padělané cigarety; 

Or. de

Pozměňovací návrh 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat. 
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k 
boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího 
komplexního programu kontroly tabáku. 

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat. 
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k 
boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího 
komplexního programu kontroly tabáku. 
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Měla by proto být navržena ustanovení, 
podle nichž by jednotlivá balení 
tabákových výrobků byla označena 
jednotným a zabezpečeným způsobem a 
jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto 
výrobky bylo možné sledovat a dohledávat 
v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a 
lépe prosazovat jejich soulad s touto 
směrnicí. Dále by mělo být rovněž přijato 
ustanovení pro zavedení bezpečnostních 
prvků, které umožní ověřit pravost 
výrobků.

Měla by proto být navržena ustanovení, 
podle nichž by jednotlivá balení 
tabákových výrobků byla označena 
jednotným a zabezpečeným způsobem a 
jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto 
výrobky bylo možné sledovat a dohledávat 
v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a 
lépe prosazovat jejich soulad s touto 
směrnicí. Dále by mělo být rovněž přijato 
ustanovení pro zavedení bezpečnostních 
prvků, které umožní ověřit pravost 
výrobků. Komise a členské státy by rovněž 
měly zajistit, aby žádná opatření přijatá 
k provádění této směrnice nevedla 
nepřímým způsobem k nárůstu 
nezákonného obchodu s tabákovými 
výrobky.

Or. es

Pozměňovací návrh 163
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat.
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k 
boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího 
komplexního programu kontroly tabáku.
Měla by proto být navržena ustanovení, 
podle nichž by jednotlivá balení 
tabákových výrobků byla označena
jednotným a zabezpečeným způsobem a 
jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto 
výrobky bylo možné sledovat a dohledávat

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat.
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k 
boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího 
komplexního programu kontroly tabáku.
Měla by proto být navržena ustanovení, 
podle nichž by jednotlivá balení 
tabákových výrobků a jakákoliv vnější 
přepravní balení byla označena jednotným 
a zabezpečeným způsobem a jejich pohyby 
zaznamenávány tak, aby tyto výrobky bylo 
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v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a 
lépe prosazovat jejich soulad s touto 
směrnicí. Dále by mělo být rovněž přijato 
ustanovení pro zavedení bezpečnostních 
prvků, které umožní ověřit pravost 
výrobků.

možné sledovat a dohledávat v rámci Unie 
a bylo možné kontrolovat a lépe prosazovat 
jejich soulad s touto směrnicí. Dále by 
mělo být rovněž přijato ustanovení pro 
zavedení bezpečnostních prvků, které 
umožní ověřit pravost výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Měl by být vytvořen interoperabilní 
systém pro sledování a dohledávání a 
jednotný bezpečnostní prvek. V počáteční 
fázi by se systém pro sledování a 
dohledávání a bezpečnostní prvky měly 
použít pouze pro cigarety a tabák k 
ručnímu balení cigaret. Výrobci jiných 
tabákových výrobků by tak mohli využít 
zkušeností získaných v tomto mezidobí.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Měl by být vytvořen interoperabilní 
systém pro sledování a dohledávání a 
jednotný bezpečnostní prvek. V počáteční 
fázi by se systém pro sledování a 
dohledávání a bezpečnostní prvky měly 
použít pouze pro cigarety a tabák k 
ručnímu balení cigaret. Výrobci jiných 

(27) Měl by být vytvořen interoperabilní 
systém pro sledování a dohledávání a 
jednotný bezpečnostní prvek.
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tabákových výrobků by tak mohli využít 
zkušeností získaných v tomto mezidobí.

Or. fi

Pozměňovací návrh 166
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V zájmu zajištění nezávislosti a 
transparentnosti by měli výrobci 
tabákových výrobků uzavřít smlouvy o 
uchovávání údajů s nezávislými třetími 
stranami, nad nimiž by dohlížel externí 
auditor. Údaje týkající se systému pro 
sledování a dohledávání by měly být 
uchovávány odděleně od ostatních 
souvisejících údajů společnosti a měly by 
být pod dozorem příslušných orgánů 
členských států a Komise, jež by k nim 
měly mít vždy přístup.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V zájmu zajištění nezávislosti a 
transparentnosti by měli výrobci 
tabákových výrobků uzavřít smlouvy o 
uchovávání údajů s nezávislými třetími 
stranami, nad nimiž by dohlížel externí 
auditor. Údaje týkající se systému pro 
sledování a dohledávání by měly být 
uchovávány odděleně od ostatních 

(28) V zájmu zajištění nezávislosti a 
transparentnosti by měly členské státy
uzavřít smlouvy o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, nad nimiž 
by dohlížel externí auditor, kterého by 
měla jmenovat Komise. Údaje týkající se 
systému pro sledování a dohledávání by 
měly být uchovávány odděleně od 
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souvisejících údajů společnosti a měly by 
být pod dozorem příslušných orgánů 
členských států a Komise, jež by k nim 
měly mít vždy přístup.

ostatních souvisejících údajů společnosti a 
měly by být pod dozorem příslušných 
orgánů členských států a Komise, jež by k 
nim měly mít vždy přístup. Členské státy 
by měly zajistit, aby zařízení pro 
uchovávání údajů bylo plně transparentní 
a aby do něj měly příslušné orgány 
členských států, Komise a nezávislá třetí 
strana vždy plný přístup.

Or. en

Odůvodnění

Tabákový průmysl by s ohledem na dlouhou historii svého zapojení do pašování tabákových 
výrobků neměl mít možnost vybírat společnost pro uchovávání údajů ani auditora pro 
sledovatelnost údajů.

Pozměňovací návrh 168
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V zájmu zajištění nezávislosti a 
transparentnosti by měli výrobci 
tabákových výrobků uzavřít smlouvy o 
uchovávání údajů s nezávislými třetími 
stranami, nad nimiž by dohlížel externí 
auditor. Údaje týkající se systému pro 
sledování a dohledávání by měly být 
uchovávány odděleně od ostatních 
souvisejících údajů společnosti a měly by 
být pod dozorem příslušných orgánů 
členských států a Komise, jež by k nim 
měly mít vždy přístup.

(28) V zájmu zajištění nezávislosti a 
transparentnosti by měly členské státy
uzavřít smlouvy o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, nad nimiž 
by dohlížel externí auditor, kterého by 
měla jmenovat Komise. Údaje týkající se 
systému pro sledování a dohledávání by 
měly být uchovávány odděleně od 
ostatních souvisejících údajů společnosti a 
měly by být pod dozorem příslušných 
orgánů členských států a Komise, jež by k 
nim měly mít vždy přístup.

Or. en

Odůvodnění

Tabákový průmysl dlouhodobě nese spoluvinu na pašování cigaret. Proto by neměl mít 
možnost vybírat společnost odpovědnou za uchovávání údajů ani externího auditora. Členské 
státy by měly vybírat společnost pro uchovávání údajů, zatímco Komise by měla vybírat 
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externího auditora.

Pozměňovací návrh 169
Morten Messerschmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, 
týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu. Zákaz prodeje 
tabáku pro orální užití by měl být 
zachován, aby se tak zabránilo uvádění 
návykového výrobku s nepříznivými 
zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro 
mladé lidi, na vnitřní trh. Pokud jde o 
ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, 
týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu. Zákaz prodeje 
tabáku pro orální užití by měl být 
zachován, jelikož se ukázalo, že tabák 
určený na orální užití má méně 
nepříznivých zdravotních účinků než 
kouření.

Or. en

Odůvodnění

Snus volný nebo porcovaný je méně škodlivý než kouření tabáku, a proto by EU neměla bránit 
v jeho používání. Po zjištění samotného Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná 
rizika navíc vědecké údaje „příliš nepodporují teorii, že tabákové výrobky, které neprodukují 
kouř (tj. švédský snus) znamená budoucnost kouření“.
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Pozměňovací návrh 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, 
týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu. Zákaz prodeje 
tabáku pro orální užití by měl být 
zachován, aby se tak zabránilo uvádění 
návykového výrobku s nepříznivými 
zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro 
mladé lidi, na vnitřní trh. Pokud jde o 
ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, 
týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu. Prosazuje 
zákaz tabákových výrobků pro orální užití, 
tento zákaz by nicméně neměl mít dopad 
na historicky tradiční tabákové výrobky 
pro orální užití, které mohou být povoleny 
jednotlivými členskými státy. Pokud jde o 
ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 
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správních předpisů členských států, 
týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu. Zákaz prodeje 
tabáku pro orální užití by měl být 
zachován, aby se tak zabránilo uvádění 
návykového výrobku s nepříznivými 
zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro 
mladé lidi, na vnitřní trh. Pokud jde o 
ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.

správních předpisů členských států, 
týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu. Členské státy a 
regiony členských států, v nichž je 
tradičně tabák pro orální užití 
konzumován, mají možnost požádat o 
celostátní či regionální odchylku od 
tohoto zákazu na základě kulturních či 
historických důvodů.  Pokud jde o ostatní 
tabákové výrobky, které neprodukují kouř 
a nejsou určeny pro široké trhy, považují se 
přísné požadavky na označování a regulaci 
složek za dostačující k tomu, aby se 
zabránilo jejich dalšímu rozšiřování na trhu 
mimo jejich tradiční užití.

Or. sv

Odůvodnění

Zákaz tabáku pro orální užití je nekonsistentní a mimo jiné má dopad na oblasti kolem 
Baltského moře, v nichž je tabák pro orální užití tradičně konzumován. Široká veřejnost 
v těchto zemích a regionech nechápe, proč by měl být zakázán jakýkoli  výrobek, který byl po 
dlouhou dobu používán a je součástí kulturní identity regionu, zejména vezmeme-li v potaz, že 
má menší škodlivé účinky na zdraví než cigarety. 

Pozměňovací návrh 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, 

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, 
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týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu. Zákaz prodeje 
tabáku pro orální užití by měl být 
zachován, aby se tak zabránilo uvádění 
návykového výrobku s nepříznivými 
zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro 
mladé lidi, na vnitřní trh. Pokud jde o 
ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.

týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu. Zákaz prodeje 
tabáku pro orální užití by měl být 
zachován, aby se tak zabránilo uvádění 
návykového výrobku s nepříznivými 
zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro 
mladé lidi, na vnitřní trh. Jelikož je 
zakázáno uvádět tabák pro orální užití na 
vnitřní trh, nevztahuje se na tabákové 
výrobky pro orální užití uplatňování této 
směrnice s výjimkou článku 15.  Pokud 
jde o ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem k všeobecného zákazu 
prodeje tabáku pro orální užití (snus) EU 
není v přeshraničním zájmu regulovat 
obsah snusu. Odpovědnost za regulaci 
obsahu snusu proto mají členské státy, 
v nichž je prodej snusu v souladu 
s článkem 151 Aktu o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska povolen. Na 
snus by se proto ustanovení článku 6 této 
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směrnice neměla vztahovat.

Or. sv

Pozměňovací návrh 174
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Prodej a uvádění jiných typů 
tabákových výrobků pro orální užití na trh 
by měl být zakázán na celém území EU. 
Zákaz by se měl zejména vztahovat na 
tabák určený ke žvýkání jakož i na snus a 
žvýkací tabák.  Rovněž by se měl vztahovat 
na šňupací tabák určený pro aplikaci 
nosem.

Or. fi

Pozměňovací návrh 175
Martina Anderson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato 
směrnice dosáhla svého plného 
potenciálu, je třeba zavést jednotná 
pravidla pro oznamovací systém. 
Ustanovení týkající se oznamování 
přeshraničního prodeje tabáku na dálku 
v této směrnici by mělo být použito, aniž je 
dotčen postup oznamování stanovený ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku a 
internetový prodej by měl být zakázán.
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některých právních aspektech služeb 
informační společnosti. Prodej 
tabákových výrobků na dálku dále 
upravuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Podle hodnocení dopadu provedeného EK usnadňuje přeshraniční internetový prodej 
tabákových výrobků spekulace o nižších cenách, je snadno využitelný k nelegálnímu obchodu 
a je využíván především internetovými maloobchodníky ke zneužívání výhod z rozdílů mezi 
členskými státy s různými daňovými systémy, čímž maří úsilí v odrazování od kouření 
prostřednictvím vyšších daní.

Pozměňovací návrh 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato 
směrnice dosáhla svého plného 
potenciálu, je třeba zavést jednotná 
pravidla pro oznamovací systém. 
Ustanovení týkající se oznamování 
přeshraničního prodeje tabáku na dálku 
v této směrnici by mělo být použito, aniž je 
dotčen postup oznamování stanovený ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 

(30) Přeshraniční prodej tabáku a postupy 
jako bezplatná distribuce nebo výměna 
tabákových výrobků na veřejných místech 
pro účely propagace usnadňuje mladým 
lidem přístup k tabákovým výrobkům a v 
jeho důsledku může být oslabeno 
dodržování požadavků stanovených 
právními předpisy o kontrole tabáku a 
zejména touto směrnicí. Proto by měly být 
ukončeny.
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informační společnosti. Prodej 
tabákových výrobků na dálku dále 
upravuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

Or. it

(Viz pozměňovací návrhy k článku 16.)

Pozměňovací návrh 177
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato 
směrnice dosáhla svého plného 
potenciálu, je třeba zavést jednotná 
pravidla pro oznamovací systém. 
Ustanovení týkající se oznamování 
přeshraničního prodeje tabáku na dálku 
v této směrnici by mělo být použito, aniž je 
dotčen postup oznamování stanovený ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti. Prodej 
tabákových výrobků na dálku dále 
upravuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
by měl být zakázán, jelikož usnadňuje 
mladým lidem přístup k tabákovým 
výrobkům a v jeho důsledku může být 
oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí.
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2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato 
směrnice dosáhla svého plného 
potenciálu, je třeba zavést jednotná 
pravidla pro oznamovací systém. 
Ustanovení týkající se oznamování
přeshraničního prodeje tabáku na dálku 
v této směrnici by mělo být použito, aniž je 
dotčen postup oznamování stanovený ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti. Prodej
tabákových výrobků na dálku dále 
upravuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Měl by 
být zaveden zákaz přeshraničního prodeje 
tabákových výrobků na dálku.

Or. pl

Pozměňovací návrh 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
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Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato 
směrnice dosáhla svého plného 
potenciálu, je třeba zavést jednotná 
pravidla pro oznamovací systém. 
Ustanovení týkající se oznamování 
přeshraničního prodeje tabáku na dálku 
v této směrnici by mělo být použito, aniž je 
dotčen postup oznamování stanovený ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti. Prodej tabákových 
výrobků na dálku dále upravuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze 
dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

(30) Internetový prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí, a měl by 
proto být v souladu s prováděcími pokyny 
Rámcové úmluvy o kontrole tabáku
zakázán. Prodej tabákových výrobků na 
dálku dále upravuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Veškerý internetový prodej tabákových výrobků by měl být zakázán.  Z posouzení dopadů 
vypracovaného Komisí vyplývá, že přeshraniční internetový prodej je většinou nezákonný a 
prováděcí pokyny pro uplatňování článku 13 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku doporučují 
zakázat veškerý internetový prodej.  Zajisti účinný systém ověřování věku online je velmi 
složité.

Pozměňovací návrh 180
Riikka Manner
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato 
směrnice dosáhla svého plného potenciálu, 
je třeba zavést jednotná pravidla pro 
oznamovací systém. Ustanovení týkající se 
oznamování přeshraničního prodeje tabáku 
na dálku v této směrnici by mělo být 
použito, aniž je dotčen postup oznamování 
stanovený ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 
června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti. 
Prodej tabákových výrobků na dálku dále 
upravuje směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o 
ochraně spotřebitele v případě smluv 
uzavřených na dálku, jež bude ode dne 13. 
června 2014 nahrazena směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup k 
tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato 
směrnice dosáhla svého plného potenciálu, 
je třeba zavést jednotná pravidla pro 
oznamovací systém. Přezkumem směrnice 
se při navrhování právních předpisů 
začne prosazovat celkový zákaz prodeje na 
dálku. Ustanovení týkající se oznamování 
přeshraničního prodeje tabáku na dálku 
v této směrnici by mělo být použito, aniž je 
dotčen postup oznamování stanovený ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti. Prodej tabákových 
výrobků na dálku dále upravuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze 
dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 181
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Směrnice 2003/33/ES o reklamě na 
tabákové výrobky a sponzorství 
souvisejícím s tabákovými výrobky již 
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zakazuje bezplatnou distribuci těchto 
výrobků v souvislosti se sponzorstvím 
akcí.   Tato směrnice, která upravuje 
aspekty spojené s prezentací a prodejem 
tabáku a jejímž cílem je dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany zdraví a prevence 
konzumace tabáku mezi mladými lidmi, 
rozšiřuje působnost zákazu bezplatné 
distribuce na veřejná místa a zakazuje 
zejména distribuci tištěných materiálů, 
slevových kupónů a podobných zvláštních 
nabídek uvnitř balení a obalů.

Or. es

Pozměňovací návrh 182
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) Komise a členské státy by měly 
zvýšit své úsilí o další kontrolu, předcházet 
nezákonnému obchodu s tabákovým 
zbožím vyrobeným ve třetích zemích bez 
komplexních kontrol vyžadovaných 
evropskými výrobci a bránit mu.  Je 
rovněž na čase přikročit k harmonizaci 
daní tabákových výrobků ve všech 
členských státech EU, předcházet 
cenovým rozdílům mezi jednotlivými 
členskými státy, zejména v příhraničních 
oblastech, a upustit od pobídek ke 
konzumaci tabáku, s cílem potvrdit 
závazek členských států, pokud jde o cíle 
této směrnice. 

Or. es

Pozměňovací návrh 183
Martina Anderson
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30 c) Členské státy uplatňují různá 
pravidla, pokud jde o reklamu a 
prezentaci tabákových výrobků 
v prostorách maloobchodních prodejců a 
prodejců s místním povolením. 
Ustanovení přijatá v některých členských 
státech, které zakazují vystavování v místě 
prodeje, by se měla rozšířit a považovat za 
prospěšná při snižování spotřeby tabáku 
mezi mladými lidmi.

Or. en

Odůvodnění

V členských státech se uplatňují přísná pravidla, pokud jde o reklamu tabákových výrobků. 
Tabákový průmysl hledá stále inovativnější prostředky, které mu zůstávají, jak učinit svá 
místa prodeje ještě kreativnější a atraktivnější.  Výzkum ukazuje, že vystavování výrobků v 
místě prodeje má přímý vliv na kouření mladých lidí. V případě přijetí zákazu vystavování 
v místě prodeje v členských státech, jako je tomu v Irsku, by bylo možné snížit jeho přitažlivost 
pro mladé lidi.

Pozměňovací návrh 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30 d) Měla by být zakázána bezplatná 
distribuce tabákových výrobků v případě 
propagační reklamy, která se stále využívá 
v internetových maloobchodech nebo 
která je tolerována na některých 
veřejných místech v některých členských 
státech.

Or. en



PE510.712v01-00 24/69 AM\935755CS.doc

CS

Odůvodnění

Mladí lidé jsou cílovou skupinou reklamních kampaní podporujících tabákové výrobky, 
v rámci kterých se tyto bezplatně distribuují na veřejných místech, jako jsou noční kluby nebo 
jiná místa zábavy.  Tato reklamní distribuce tabákových výrobků by se měla zakázat.

Pozměňovací návrh 185
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států 
uvedené výrobky zakázat či povolit. 
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.

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Cílem 
směrnice je omezit kouření a zejména 
odrazovat mladé lidí a ostatní od toho, aby 
začali kouřit. Roztříštění trhu 
povolováním nových tabákových výrobků 
by se proto mělo zakázat, jelikož je v 
rozporu s cílem této směrnice.

Or. fi

Pozměňovací návrh 186
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
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zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států 
uvedené výrobky zakázat či povolit. 
Komise by měla sledovat vývoj a za pět let 
po uvedení právních předpisů do souladu 
s touto směrnicí by měla předložit zprávu, 
v níž vyhodnotí, zda je nutné tuto směrnici 
změnit.

zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Měl by být 
proto zaveden úplný zákaz výroby a 
prodeje všech tabákových výrobků 
v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Riikka Manner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. 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.

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. 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, aby 
se zcela zamezilo zavedení nových 
výrobků na trh.

Or. fi



PE510.712v01-00 26/69 AM\935755CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. 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.

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. 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. Je 
nutné vzdělávat děti a mladé lidi, jelikož je 
to nejjednodušší a nejúčinnější způsob, 
jak předcházet tomu, aby mladí lidé 
začínali kouřit. Rovněž by se mělo zvážit 
vytvoření fondu financovaného výrobci 
tabákových výrobků, který se využíval 
k financování kampaní zaměřených proti 
kouření. Členské státy by měly sjednotit 
věk na nákup tabákových výrobků nad 18 
let.

Or. pl

Pozměňovací návrh 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. Komise by 
měla sledovat vývoj a za pět let po uvedení 
právních předpisů do souladu s touto 
směrnicí by měla předložit zprávu, v níž 
vyhodnotí, zda je nutné tuto směrnici 
změnit.

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité podporovat plány a kampaně, 
jejichž cílem je vzdělávat a informovat o 
závažném vlivu kouření na zdraví a
sledovat vývoj, pokud jde o nové kategorie 
tabákových výrobků. V případě nové 
kategorie tabákových výrobků by výrobci a 
dovozci měli podléhat oznamovací 
povinnosti, aniž by tím byla dotčena 
pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. Komise by 
měla sledovat vývoj a za pět let po uvedení 
právních předpisů do souladu s touto 
směrnicí by měla předložit zprávu, v níž 
vyhodnotí, zda je nutné tuto směrnici 
změnit.

Or. es

Odůvodnění

Veřejné vzdělávací a informační kampaně budou účinnější, pokud jde o veřejné zdraví, než 
jednoduše zavést zákaz bez jakéhokoli vědeckého základu.

Pozměňovací návrh 190
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
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oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. Komise by 
měla sledovat vývoj a za pět let po uvedení 
právních předpisů do souladu s touto 
směrnicí by měla předložit zprávu, v níž 
vyhodnotí, zda je nutné tuto směrnici 
změnit.

oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. Takto by měly 
členské státy zohlednit možnost, že nové 
tabákové výrobky mohou mít negativní 
vliv na celkové zdraví obyvatelstva nebo 
možnost, že nové tabákové mohou omezit 
újmu na celkovém zdraví obyvatelstva 
prostřednictvím celkového nahrazení 
výrobků používaných kuřáky a 
zanedbatelné využívání těchto výrobků 
nekuřáky. Komise by měla sledovat vývoj 
a za tři roky po uvedení právních předpisů 
do souladu s touto směrnicí by při 
zohlednění obou možností měla předložit 
zprávu, v níž vyhodnotí, zda je nutné tuto 
směrnici změnit

Or. el

Odůvodnění

Kritériem vydávání povolení uvádět na trh nové tabákové výrobky by měl být vliv na celkové 
zdraví, aby by byly podporovány výrobky, které by mohly výrazně pomoci při snižování 
negativního vlivu na zdraví obyvatelstva jako celku.

Pozměňovací návrh 191
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Aby byly zajištěny rovné podmínky, 
měly by být nové kategorie tabákových 
výrobků, které jsou tabákovými výrobky 
ve smyslu této směrnice, v souladu s 
požadavky stanovenými touto směrnicí.

(32) Je škodlivé a zbytečné uvádět na trh 
nové kategorie tabákových výrobků, které 
jsou tabákovými výrobky ve smyslu této 
směrnice. Proto neexistuje důvod vydávat 
ani schvalovat povolení uvádět na trh 
nové tabákové výrobky.  Povolování 
nových tabákových výrobků je v rozporu s 
hlavním cílem této směrnice, jímž je 
snižovat používání tabákových výrobků.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Různé regulační 
přístupy členských států k řešení otázek 
zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto 
výrobků, negativně ovlivňují fungování 
vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v 
úvahu, že tyto výrobky představují značný 
objem přeshraničního prodeje na dálku 
včetně prodeje prostřednictvím internetu.

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Členské státy však 
přijaly různé regulační přístupy, které
narušují vnitřní trh, zejména z toho 
důvodu, že tyto výrobky představují 
značný objem přeshraničního prodeje na 
dálku včetně prodeje přes internet. Jsou 
proto nutná harmonizovaná pravidla a 
vzhledem k potenciálu těchto výrobků 
pomáhat v omezení újmy by měla 
existovat možnost mírného regulačního 
režimu, aby se zajistila bezpečnost a 
kvalita, která střední cestou regulace 
v oblasti léčiv a tabáku.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Různé regulační 
přístupy členských států k řešení otázek 
zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto 
výrobků, negativně ovlivňují fungování 
vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v 
úvahu, že tyto výrobky představují značný 
objem přeshraničního prodeje na dálku 
včetně prodeje prostřednictvím internetu.

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin ve zvyšujících se 
množstvích, stále oblíbenější jsou 
elektronické cigarety, jichž existuje 
mnoho různých druhů s různými 
technickými charakteristikami. Proto je 
těžké je právně vymezit a znamená to, že
se na ně vztahuje několik různých 
evropských právních režimů v závislosti 
na tom, zda je jejich účelem pomoci lidem 
přestat kouřit nebo ne, nebo zda obsahují 
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návykové látky, jako je nikotin či toxické 
chemikálie.  
Různé regulační přístupy členských států k 
řešení možných otázek zdraví a 
bezpečnosti, které se týkají těchto nových 
výrobků, jež jsou na trhu EU méně než 10 
let, ovlivňují fungování vnitřního trhu, 
zejména vezmeme-li v úvahu, že tyto 
výrobky představují značný objem 
přeshraničního prodeje na dálku včetně 
prodeje prostřednictvím internetu.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto nové výrobky obsahující nikotin se musí prezentovat objektivnějším způsobem, jelikož 
jejich kvalita a bezpečnost nejsou zajištěny, přičemž je jisté, že jsou méně toxické, a proto u 
nich existuje menší riziko pro zdraví, než v případě standardních cigaret nebo tabáku na 
balení cigaret.

Pozměňovací návrh 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Různé regulační 
přístupy členských států k řešení otázek 
zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto 
výrobků, negativně ovlivňují fungování 
vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v 
úvahu, že tyto výrobky představují značný 
objem přeshraničního prodeje na dálku 
včetně prodeje prostřednictvím internetu.

(33) Na trhu Unie jsou prodávány jiné
výrobky než výrobky obsahující nikotin.
Různé regulační přístupy členských států k 
řešení otázek zdraví a bezpečnosti, které se 
týkají těchto výrobků, negativně ovlivňují 
fungování vnitřního trhu, zejména 
vezmeme-li v úvahu, že tyto výrobky 
představují značný objem přeshraničního 
prodeje na dálku včetně prodeje 
prostřednictvím internetu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 195
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Různé regulační 
přístupy členských států k řešení otázek 
zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto 
výrobků, negativně ovlivňují fungování 
vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v 
úvahu, že tyto výrobky představují značný 
objem přeshraničního prodeje na dálku 
včetně prodeje prostřednictvím internetu.

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Různé regulační 
přístupy členských států k řešení otázek 
zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto 
výrobků, negativně ovlivňují fungování 
vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v 
úvahu, že tyto výrobky představují značný 
objem přeshraničního prodeje na dálku 
včetně prodeje prostřednictvím internetu.
S elektronickými cigaretami, z nichž je 
nikotin absorbován do těla společně 
s inhalovaným vzduchem, by se mělo 
zacházet stejně jako s jinými zdroji 
nikotinu absorbovaného do těla 
prostřednictvím inhalovaného vzduchu.

Or. fi

Pozměňovací návrh 196
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Různé regulační 
přístupy členských států k řešení otázek 
zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto 
výrobků, negativně ovlivňují fungování 
vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v 
úvahu, že tyto výrobky představují značný 
objem přeshraničního prodeje na dálku 
včetně prodeje prostřednictvím internetu.

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Různé regulační 
přístupy členských států k řešení otázek 
zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto 
výrobků, negativně ovlivňují fungování 
vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v 
úvahu, že tyto výrobky představují značný 
objem přeshraničního prodeje na dálku 
včetně prodeje prostřednictvím internetu.

Členské státy mají značné příjmy z daní 
z výroby a prodeje všech tabákových 
výrobků, a proto by členské státy měly být 
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vybízeny k tomu, aby tyto příjmy 
vynakládaly přímo na zdravotní péči a 
informační kampaně zaměřené na 
informování mladých občanů o hlavních 
zdravotních rizicích kouření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Předtím, než mohou výrobci a 
distributoři elektronických cigaret získat 
povolení uvést je na trh, musí orgánům 
dozoru poskytnout přesné prohlášení o 
základních přísadách svých výrobků 
(pokud jde o čistotu, příměsi a stabilitu), 
které musí být viditelné na obalu 
v souladu se směrnicí 2001/95/ES o 
obecné bezpečnosti výrobků.
V zájmu spotřebitelů i výrobců či 
distributorů jsou rovněž zásadně důležité 
spolehlivé vědecké údaje týkající se 
netoxicity elektronických cigaret. Komise 
proto požádá Vědecký výbor pro vznikající 
a nově zjištěná zdravotní rizika 
(SCENIHR) o vypracování stanoviska do 
24 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Komise a její vědecké výbory by měly co nejdříve vypracovat komplexní zprávu o bezpečnosti 
různých typů elektronických cigaret, které jsou v současnosti na trhu dostupné (které jsou 
často mimo oblast působnosti všech právních předpisů).
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Pozměňovací návrh 198
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých 
přípravků, včetně výrobků obsahujících 
nikotin. Značný počet výrobků 
obsahujících nikotin byl již v rámci tohoto 
regulačního režimu registrován. Při 
registraci se zohledňuje obsah nikotinu 
dotčeného výrobku. Budou-li všechny 
výrobky obsahující nikotin, jehož obsah je 
stejný nebo vyšší než u výrobků 
obsahujících nikotin registrovaných v 
rámci směrnice 2001/83/ES, podléhat 
stejnému právnímu rámci, vyjasní se 
právní situace, odstraní se rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, zajistí se 
rovné zacházení se všemi výrobky 
obsahujícími nikotin, jež jsou používané k 
odvykání kouření, a vytvoří se podněty pro 
výzkum a inovace v oblasti odvykání 
kouření. Tímto by nemělo být dotčeno 
použití směrnice 2001/83/ES na jiné 
výrobky, které upravuje tato směrnice, 
vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. 
Budou-li všechny výrobky obsahující
nikotin, jehož obsah je stejný nebo vyšší 
než u výrobků obsahujících nikotin 
registrovaných v rámci směrnice
2001/83/ES, podléhat stejnému právnímu 
rámci, vyjasní se právní situace, odstraní 
se rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy, zajistí se rovné zacházení se 
všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež 
jsou používané k odvykání kouření, a 
vytvoří se podněty pro výzkum a inovace v 
oblasti odvykání kouření. Tímto by 
nemělo být dotčeno použití směrnice 
2001/83/ES na jiné výrobky, které 
upravuje tato směrnice, vyhovují-li 
podmínkám směrnice 2001/83/ES.

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně některých výrobků obsahujících 
nikotin, u nichž se uvádí, že jsou 
prospěšné lidskému zdraví. Značný počet 
výrobků obsahujících nikotin, u nichž se 
taková tvrzení uvádí, byl již v rámci tohoto 
regulačního režimu registrován. Členské 
státy jsou povinny zajistit, aby výrobky 
obsahující nikotin, které nespadají do 
působnosti směrnice 2001/83/ES a které 
se uvádějí na společný trh, byly v souladu 
s příslušnými právními předpisy
uvedenými v [nové] příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Objasňuje, že by se měl přijmout dvoustupňový přístup, pokud jde o výrobky obsahující 
nikotin. Ty, které nepatří do rozsahu směrnice 2001/83/ES, musí být v souladu se širokým 
rozsahem právních předpisů uvedených v nové příloze IV.

Pozměňovací návrh 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. Budou-
li všechny výrobky obsahující nikotin, 
jehož obsah je stejný nebo vyšší než u 
výrobků obsahujících nikotin 
registrovaných v rámci směrnice
2001/83/ES, podléhat stejnému právnímu
rámci, vyjasní se právní situace, odstraní 
se rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy, zajistí se rovné zacházení se 
všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež 
jsou používané k odvykání kouření, a 
vytvoří se podněty pro výzkum a inovace v 
oblasti odvykání kouření. Tímto by nemělo 
být dotčeno použití směrnice 2001/83/ES 
na jiné výrobky, které upravuje tato 
směrnice, vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku.
Ukázalo se však, že měření nikotinové 
dávky je náročné, protože závisí na 
jednotlivých výrobcích a na tom, jak se 
používají. Budou-li proto všechny výrobky
bez ohledu na jejich obsah nikotinu 
podléhat směrnici 2001/83/ES, vyjasní se 
právní situace, odstraní se rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, zajistí se 
rovné zacházení se všemi výrobky 
obsahujícími nikotin, jež jsou používané k 
odvykání kouření, a vytvoří se podněty pro 
výzkum a inovace v oblasti odvykání 
kouření. Tímto by nemělo být dotčeno 
použití směrnice 2001/83/ES na jiné 
výrobky, které upravuje tato směrnice, 
vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Povolení uvádět na trh výrobku obsahujících nikotin na trh lze ospravedlnit jedině 
v souvislosti s odvykáním.  Je velmi těžké hodnotit dodání nikotinu výrobků obsahujících 
nikotin.  Intenzivní používání výrobků obsahujících nikotin, jež obsahují nízkou míru nikotinu, 
by pořád mohlo vést ke značnému příjmu nikotinu.   Je proto vhodné, aby se na veškeré 
výrobky obsahující nikotin vztahovaly právní předpisy o léčivých přípravcích.  Tím by se 
zajistila kvalita, bezpečnost a účinnost výrobků obsahujících nikotin a také rovné podmínky 
pro veškeré výrobky obsahující nikotin. 

Pozměňovací návrh 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
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Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. Budou-
li všechny výrobky obsahující nikotin, 
jehož obsah je stejný nebo vyšší než u
výrobků obsahujících nikotin 
registrovaných v rámci směrnice
2001/83/ES, podléhat stejnému právnímu 
rámci, vyjasní se právní situace, odstraní 
se rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy, zajistí se rovné zacházení se 
všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež 
jsou používané k odvykání kouření, a 
vytvoří se podněty pro výzkum a inovace v 
oblasti odvykání kouření. Tímto by nemělo 
být dotčeno použití směrnice 2001/83/ES 
na jiné výrobky, které upravuje tato 
směrnice, vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku.
Vyjmutí jiných než tabákových výrobků 
obsahujících nikotin a registrovaných v 
rámci směrnice 2001/83/ES, vyjasní se 
právní situace, odstraní se rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, zajistí se 
rovné zacházení se všemi výrobky 
obsahujícími nikotin, jež jsou používané k 
odvykání kouření, a vytvoří se podněty pro 
výzkum a inovace v oblasti odvykání 
kouření. Tímto by nemělo být dotčeno 
použití směrnice 2001/83/ES na jiné 
výrobky, které upravuje tato směrnice, 
vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

Or. it

(Viz pozměňovací návrhy k článku 18.)

Pozměňovací návrh 202
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. Budou-
li všechny výrobky obsahující nikotin, 
jehož obsah je stejný nebo vyšší než u 
výrobků obsahujících nikotin 
registrovaných v rámci směrnice 
2001/83/ES, podléhat stejnému právnímu 
rámci, vyjasní se právní situace, odstraní se 
rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy, zajistí se rovné zacházení se 
všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež 
jsou používané k odvykání kouření, a 
vytvoří se podněty pro výzkum a inovace v 
oblasti odvykání kouření. Tímto by nemělo 
být dotčeno použití směrnice 2001/83/ES 
na jiné výrobky, které upravuje tato 
směrnice, vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně některých výrobků obsahujících 
nikotin. Značný počet výrobků 
obsahujících nikotin byl již v rámci tohoto 
regulačního režimu registrován. Při 
registraci se zohledňuje obsah nikotinu 
dotčeného výrobku. Budou-li všechny 
výrobky obsahující nikotin, jehož obsah je 
stejný nebo vyšší než u výrobků 
obsahujících nikotin registrovaných v 
rámci směrnice 2001/83/ES, a v případě, 
že mají obdobné použití, podléhat 
stejnému právnímu rámci, vyjasní se 
právní situace, odstraní se rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, zajistí se 
rovné zacházení se všemi výrobky 
obsahujícími nikotin, jež jsou používané k 
odvykání kouření, a vytvoří se podněty pro 
výzkum a inovace v oblasti odvykání 
kouření.  Tímto by nemělo být dotčeno 
použití směrnice 2001/83/ES na jiné 
výrobky, které upravuje tato směrnice, 
vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

Or. fr

Odůvodnění

V tomto případě jsou důležité i malé rozdíly. Pouze některé výrobky, na než se vztahuje článek 
18 a které obsahují správné množství nikotinu, lze považovat za humánní léčivé přípravky 
podle definice ve směrnici 2001/83/ES, jejichž uvádění na trh musí podléhat předchozímu 
povolení. Jiné výrobky uvedené v článku 18 by měly spadat do oblasti působnosti směrnice 
2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a směrnice 2001/83/ES o zdravotnických 
prostředcích.      

Pozměňovací návrh 203
Theodoros Skylakakis
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. Budou-
li všechny výrobky obsahující nikotin, 
jehož obsah je stejný nebo vyšší než u 
výrobků obsahujících nikotin 
registrovaných v rámci směrnice 
2001/83/ES, podléhat stejnému právnímu 
rámci, vyjasní se právní situace, odstraní se 
rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy, zajistí se rovné zacházení se 
všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež 
jsou používané k odvykání kouření, a 
vytvoří se podněty pro výzkum a inovace v 
oblasti odvykání kouření. Tímto by nemělo 
být dotčeno použití směrnice 2001/83/ES 
na jiné výrobky, které upravuje tato 
směrnice, vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Nicméně je třeba odlišit je od 
jiných než farmaceutických výrobků 
obsahujících nikotin, které jsou určeny 
kuřákům a  jejichž používání není v první 
řadě zaměřeno na odvykání tabáku, ale na 
nahrazení stávajících tabákových 
výrobků, a jejichž dopad na celkové zdraví 
obyvatelstva se výrazně liší od dopadu, 
který mají stávající tabákové výrobky.         
Při registraci se zohledňuje obsah nikotinu 
dotčeného výrobku. Budou-li všechny 
výrobky obsahující nikotin, jehož obsah je 
stejný nebo vyšší než u výrobků 
obsahujících nikotin registrovaných v 
rámci směrnice 2001/83/ES, podléhat 
stejnému právnímu rámci, vyjasní se 
právní situace, odstraní se rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, zajistí se 
rovné zacházení se všemi výrobky 
obsahujícími nikotin, jež jsou používané k 
odvykání kouření, a vytvoří se podněty pro 
výzkum a inovace v oblasti odvykání 
kouření. Tímto by nemělo být dotčeno 
použití směrnice 2001/83/ES na jiné 
výrobky, které upravuje tato směrnice, 
vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

Or. el

Odůvodnění

K výrobkům obsahujícím nikotin, které jsou určeny kuřákům, jimž mají usnadnit odvykání od 
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kouření, by se mělo přistupovat odlišně než k jiným než farmaceutickým výrobkům, jejichž 
hlavním účelem je nahradit stávající tabákové výrobky, které jsou mnohem škodlivější.     

Pozměňovací návrh 204
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) K veškerým tabákovým výrobkům 
obsahujícím nikotin by se mělo 
přistupovat stejným způsobem. Měly by se 
řídit buď touto směrnicí, nebo v případě 
velkých dávek používaných pro léčebné 
účely právními předpisy v oblasti léčiv 
dotyčného členského státu. Právními 
předpisy členského státu v oblasti léčiv by 
se vymezily hranice pro lékařské 
používání nikotinu v souladu se zásadou 
subsidiarity. Při vymezení obsahu 
nikotinu by se mělo množství nikotinu 
vypočítat jako denní dávka a na základě 
nejvyšší dávky. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Měla by být zavedena ustanovení 
týkající se označování výrobků 
obsahujících nikotin, jehož množství je 
nižší než prahová úroveň stanovená touto 
směrnicí, která by spotřebitele 
upozorňovala na možná zdravotní rizika.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem, podle něhož by veškeré vyrobené výrobky obsahující 
nikotin měly podléhat farmaceutickým právním předpisům. Pokud budou všechny výrobky 
obsahující nikotin podléhat předpisům jako léčivé přípravky bez ohledu na množství nikotinu, 
doložka o označování se stane bezpředmětnou.      

Pozměňovací návrh 206
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Měla by být zavedena ustanovení 
týkající se označování výrobků 
obsahujících nikotin, jehož množství je 
nižší než prahová úroveň stanovená touto 
směrnicí, která by spotřebitele 
upozorňovala na možná zdravotní rizika.

(35) Měla by být zavedena ustanovení 
týkající se označování výrobků 
obsahujících nikotin, jehož množství je 
nižší než prahová úroveň stanovená touto 
směrnicí, která by spotřebitele 
upozorňovala na možná zdravotní rizika. 
Označování obalů by mělo odpovídat 
obrazovým varováním a označování obalů 
vyžadovaného u tabákových výrobků touto 
směrnicí.

Or. fi

Pozměňovací návrh 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Měla by být zavedena ustanovení 
týkající se označování výrobků 
obsahujících nikotin, jehož množství je 
nižší než prahová úroveň stanovená touto 
směrnicí, která by spotřebitele 
upozorňovala na možná zdravotní rizika.

(35) Měla by být zavedena ustanovení 
týkající se označování výrobků 
obsahujících nikotin, které nespadají do 
oblasti působnosti směrnice, která by 
spotřebitele upozorňovala na možná 
zdravotní rizika, a členským státům by 
měla být uložena povinnost zajistit, aby 
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byla vnitrostátní věková omezení pro 
nákup výrobků obsahujících nikotin v 
souladu s omezeními na prodej 
tabákových výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Pro výrobky obsahující nikotin a tabákové výrobky je třeba zachovat rovné podmínky, pokud 
jde o věkovou hranici pro jejich nákup, aby se omezila možnost nezletilých osob tyto výrobky 
začít konzumovat.

Pozměňovací návrh 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Měla by být zavedena ustanovení 
týkající se označování výrobků 
obsahujících nikotin, jehož množství je 
nižší než prahová úroveň stanovená touto 
směrnicí, která by spotřebitele
upozorňovala na možná zdravotní rizika.

(35) Měla by být zavedena ustanovení 
týkající se složení, označování a popisu
výrobků jiných než výrobků obsahujících 
nikotin, na něž se vztahuje tato směrnice, 
s cílem upozorňovat spotřebitele na
zdravotní rizika.

Or. it

(Viz pozměňovací návrhy k článku 18.)

Pozměňovací návrh 209
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) „výrobkem s nižšími riziky“ výrobek 
obsahující tabák, který po uvedení na trh 
významně snižuje nebezpečí onemocnění 
spojených s konzumací tradičních 
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tabákových výrobků; výrobek určený k 
léčbě závislosti na tabáku, včetně jejího 
odvykání, není přípravkem s nízkým 
rizikem, pokud byl schválen jako léčivý 
přípravek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 210
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

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. de

Pozměňovací návrh 211
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

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 

(37) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění této směrnice, zejména v případě 
formátu pro nahlašování složek a určení 
výrobků se zvýšenou toxicitou a 
návykovostí by prováděcí pravomoci měly 
být svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by 
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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.

měly být vykonávány v souladu 
s nařízením (EU) č. 182/2011.

Or. cs

Pozměňovací návrh 212
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

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.

(37) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění této směrnice, zejména v případě 
formátu pro nahlašování složek, by 
prováděcí pravomoci měly být svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 
182/2011.

Or. pl

Odůvodnění

Cigarety s charakteristickou vůní a chutí se staly populárními (to znamená, že představují 
významný podíl na trhu tabákových výrobků) v pouze malém počtu členských států. V jiných 
zemích je oblíbenost ochucených cigaret zanedbatelná, v některých se dokonce ani 
neprodávají.  Proto by opatření navrhovaná Komisí postihla trhy těch zemí, kde jsou 
ochucené cigarety nejvíce oblíbené, zatímco na trhy ostatních členských států by neměla 
prakticky žádný dopad. Tato opatření jsou nepřiměřená, a proto by se neměla používat.

Pozměňovací návrh 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

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.

(37) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění této směrnice, zejména v případě 
formátu pro nahlašování složek, by 
prováděcí pravomoci měly být svěřeny 
Komisi.  Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající z návrhu stejných autorů, aby se  v čl. 6 odst. 1 prvním 
pododstavci zavedl pozitivní seznam. 

Pozměňovací návrh 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

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.

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

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec.)
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Pozměňovací návrh 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

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.

(37) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění této směrnice, zejména v případě 
formátu pro nahlašování složek, určení 
výrobků 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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 216
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání 

vypouští se
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údajů s nezávislými třetími stranami, 
přezkum některých výjimek udělených 
tabákovým výrobkům jiným než 
cigaretám, tabáku k ručnímu balení 
cigaret a tabákovým výrobkům, které 
neprodukují kouř, a přezkum úrovně 
obsahu nikotinu ve výrobcích 
obsahujících nikotin, měla být přenesena 
na Komisi. Zejména je důležité, aby 
Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány zároveň, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Veškerá rozhodnutí v rámci této směrnice jsou vysoce politická. Jakékoli změny musí podléhat 
řádnému legislativnímu postupu.

Pozměňovací návrh 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 

vypouští se
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identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání 
údajů s nezávislými třetími stranami, 
přezkum některých výjimek udělených 
tabákovým výrobkům jiným než 
cigaretám, tabáku k ručnímu balení 
cigaret a tabákovým výrobkům, které 
neprodukují kouř, a přezkum úrovně 
obsahu nikotinu ve výrobcích 
obsahujících nikotin, měla být přenesena 
na Komisi. Zejména je důležité, aby 
Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány zároveň, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu,
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání metod měření a stanovení 
maximálních úrovní složek zvyšujících 
toxicitu nebo návykovost.  Zejména je 
důležité, aby Komise během přípravné 
práce vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
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klíčových prvků smluv o uchovávání 
údajů s nezávislými třetími stranami, 
přezkum některých výjimek udělených 
tabákovým výrobkům jiným než 
cigaretám, tabáku k ručnímu balení 
cigaret a tabákovým výrobkům, které 
neprodukují kouř, a přezkum úrovně 
obsahu nikotinu ve výrobcích 
obsahujících nikotin, měla být přenesena 
na Komisi. Zejména je důležité, aby 
Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

dokumenty předány zároveň, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. cs

Pozměňovací návrh 219
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání 
údajů s nezávislými třetími stranami, 
přezkum některých výjimek udělených 

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci
může být pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena na Komisi.  
Zejména je důležité, aby Komise během 
přípravné práce vedla náležité konzultace, 
včetně konzultací na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
zároveň, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.
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tabákovým výrobkům jiným než 
cigaretám, tabáku k ručnímu balení 
cigaret a tabákovým výrobkům, které 
neprodukují kouř, a přezkum úrovně 
obsahu nikotinu ve výrobcích 
obsahujících nikotin, měla být přenesena 
na Komisi. Zejména je důležité, aby 
Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Je předčasné odkázat na zvláštní prvky v oblasti aktů v přenesené pravomoci. Použitím 
obecných výrazů se předejde dalším změnám v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh 220
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu,
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání metod měření emisí, stanovení 
maximálních úrovní složek zvyšujících 
toxicitu nebo návykovost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
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s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi.  Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Sergej Kozlík

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu,
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání metod měření emisí, stanovení 
maximálních úrovní složek zvyšujících 
toxicitu nebo návykovost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
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výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi.  Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
úrovně obsahu nikotinu ve výrobcích 
obsahujících nikotin, měla být přenesena 
na Komisi. Zejména je důležité, aby 
Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
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aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu,
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání metod měření emisí, stanovení 
maximálních úrovní složek zvyšujících 
toxicitu nebo návykovost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
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měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret, tabáku do vodních 
dýmek a tabákovým výrobkům, které 
neprodukují kouř, a přezkum úrovně 
obsahu nikotinu ve výrobcích obsahujících 
nikotin, měla být přenesena na Komisi.
Zejména je důležité, aby Komise během 
přípravné práce vedla náležité konzultace, 
včetně konzultací na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
zároveň, včas a vhodným způsobem 
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Evropskému parlamentu a Radě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 225
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování metod měření 
emisí a jejich příslušných metod měření, 
stanovení maximálních úrovní složek
zvyšujících toxicitu, návykovost nebo 
přitažlivost, použití zdravotních varování, 
jedinečné identifikátory a bezpečnostní 
prvky v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. es
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Odůvodnění

Přizpůsobení maximálních obsahů pro emise není možné vnímat pouze jako technický aspekt, 
který lze vyřešit prostřednictvím legislativních aktů.

Pozměňovací návrh 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přizpůsobování maximálních obsahů pro 
emise a jejich příslušných metod měření, 
stanovení maximálních úrovní složek 
zvyšujících toxicitu, návykovost nebo 
přitažlivost, metodiku pro rozhodování o 
tom, zda má tabákový výrobek 
charakteristickou příchuť, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky v 
označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami a přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k 
ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, měla 
být přenesena na Komisi. Zejména je 
důležité, aby Komise během přípravné 
práce vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány zároveň, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Or. it

(Viz pozměňovací návrhy k článku 3, čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec a článku 18.)

Pozměňovací návrh 227
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Účelem směrnice by mělo být 
omezení kouření a cílem by v konečném 
důsledku měla být schopnost úplného 
odvyknutí kouření, přičemž je třeba mít na 
paměti velké a zbytečné ztráty v oblasti 
veřejného zdraví a ztráty pro hospodářství.      

Or. fi

Pozměňovací návrh 228
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření 
pro aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a 
to u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 

(40) Členskému státu může být rovněž 
povoleno zavést přísnější opatření za 
předpokladu, že tato opatření jsou 
odůvodněná potřebou ochrany veřejného 
zdraví v souladu se zásadou subsidiarity a 
jsou potřebná a přiměřená a nepředstavují
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy a nenarušují hospodářskou soutěž.
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státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

Or. el

Odůvodnění

Cílem směrnice je harmonizovat trh s tabákovými výrobky a nikoliv jej roztříštit. Je třeba 
rovněž zdůraznit, že ochrana veřejného zdraví je předmětem vnitrostátní odpovědnosti. 

Pozměňovací návrh 229
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u výrobků vyráběných nebo prodávaných 
v příslušném členském státě na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 230
Martin Callanan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem s ohledem 
na vysokou úroveň ochrany zdraví 
dosaženou prostřednictvím této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc Komise schvalovat či zamítat budoucí vnitrostátní opatření je nepřiměřená, neboť 
slučitelnost vnitrostátních opatření s právními předpisy EU přísluší soudům. 

Pozměňovací návrh 231
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice. Jedním z 
příkladů způsobů svévolné diskriminace je 
pravidlo, podle něhož by mělo varování na 
balení pokrývat plochu větší než 60 %. 
Cílem této směrnice je zavést jednotné 
požadavky na balení a označování, proto 
by měla být uplatňována přísná kritéria, 
pokud jde o poskytnutí prostoru členským 
státům k tomu, aby mohly přijímat normy, 
které se značně odlišují od pravidel 
stanovených v této směrnici. 

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem a mohou 
být schválena s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice a s ohledem 
na zásady a požadavky společného 
vnitřního trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Členskému státu, který považuje za 
nezbytné zachovat nebo zavést vnitrostátní 
či regionální opatření, jimiž zachová 
tradiční tabákové plantáže, a to na 
základě oprávněných důvodů, tedy 
z důvodu socioekonomické závislosti a 
využívání půdy, by to mělo být povoleno.  
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Or. pt

Pozměňovací návrh 234
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. Členský stát by tak například 
mohl zachovat nebo zavést opatření, která 
stanoví úplnou standardizaci balení 
tabákových výrobků za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu se Smlouvou, 
se závazky WTO a nemají vliv na plné 
provádění této směrnice. V případě 
technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění

(41) Členské státy by měly být schopny 
zavést přísnější pravidla týkající se 
tabákových výrobků, která považují za 
nezbytná pro ochranu veřejného zdraví, 
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této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. Členský stát by tak například 
mohl zachovat nebo zavést opatření, která 
stanoví úplnou standardizaci balení 
tabákových výrobků za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu se Smlouvou, 
se závazky WTO a nemají vliv na plné 
provádění této směrnice. V případě 
technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti.

pokud nespadají do působnosti ustanovení
této směrnice. Jestliže tabákové či 
související výrobky splňují požadavky této 
směrnice, členské státy nemohou 
zakazovat ani omezovat dovoz, prodej a
spotřebu těchto výrobků.

Or. de

Pozměňovací návrh 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. Členský stát by tak například 
mohl zachovat nebo zavést opatření, která 
stanoví úplnou standardizaci balení 
tabákových výrobků za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu se Smlouvou, 
se závazky WTO a nemají vliv na plné 
provádění této směrnice. V případě 
technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. V případě technických úprav 
je vyžadováno předběžné oznámení podle 
směrnice Evropského Parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti.
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ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti.

(Pokud nebudou přijaty odpovídající 
pozměňovací návrhy, kterými se zavádí 
standardizované obaly, měl by být tento 
pozměňovací návrh vyřazen.

Or. en

Odůvodnění

Standardizovaná balení by měla být povinná, jak uvádí jiné pozměňovací návrhy stejných 
autorů. 

Pozměňovací návrh 237
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. Členský stát by tak například
mohl zachovat nebo zavést opatření, která 
stanoví úplnou standardizaci balení 
tabákových výrobků za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu se Smlouvou, 
se závazky WTO a nemají vliv na plné 
provádění této směrnice. V případě 
technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti.

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. Členský stát by mohl zachovat 
nebo zavést další opatření za předpokladu, 
že tato opatření jsou v souladu se 
Smlouvou, se závazky WTO a nemají vliv 
na plné provádění této směrnice.
V případě technických úprav je 
vyžadováno předběžné oznámení podle 
směrnice Evropského Parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti.
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Or. el

Pozměňovací návrh 238
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. Členský stát by tak například 
mohl zachovat nebo zavést opatření, která 
stanoví úplnou standardizaci balení 
tabákových výrobků za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu se Smlouvou, 
se závazky WTO a nemají vliv na plné 
provádění této směrnice. V případě 
technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti.

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. Členský stát by tak například 
mohl zachovat nebo zavést opatření, která 
stanoví úplnou standardizaci balení 
tabákových výrobků za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu se Smlouvou, 
se závazky WTO a nemají vliv na plné 
provádění této směrnice. Zvláštní 
pozornost by se měla věnovat zavádění 
povinných obrazových a textových 
varování stanovená touto směrnicí a 
jiných harmonizačních pravidel, např. 
pravidel týkajících se kakaa.  V případě
technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti.

Or. fi

Pozměňovací návrh 239
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Jestliže jsou tabákové či podobné 
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výrobky v souladu s požadavky této 
směrnice, členské státy nemohou 
zakazovat ani nepřiměřeně omezovat 
dovoz, prodej a spotřebu těchto výrobků. 
Výrobci musí zaručit určitou minimální 
úroveň právní jistoty.

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Členské státy doplňují právní 
ustanovení této směrnice o jakákoli 
opatření na ochranu zdraví evropských 
občanů. Postupná harmonizace v oblasti 
zdanění tabákových výrobků v Unii a
informační kampaně ve sdělovacích 
prostředcích a pro mladé lidi ve 
vzdělávacích zařízeních jsou dvěma 
základními nástroji ochrany mladých lidí 
před riziky vyplývajícími z kouření.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Členské státy by měly zajistit, aby 
osobní údaje byly zpracovávány výhradně 
v souladu s pravidly a zárukami uvedenými 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 

(42) Členské státy by měly zajistit, aby 
osobní údaje byly zpracovávány výhradně 
v souladu s pravidly a zárukami uvedenými 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. Musí být rovněž 
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pohybu těchto údajů. zohledněny vnitrostátní právní předpisy 
o ochraně údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Tato směrnice by neměla vést ke 
zhoršení životních podmínek lidí, jejichž 
živobytí závisí na pěstování tabáku v 
Evropě a kteří často žijí ve 
znevýhodněných oblastech. Vzhledem k 
tomu, že cílem této směrnice je pouze 
odrazovat od spotřeby tabákových 
výrobků, měla by jakákoli rozhodnutí 
týkající se složek a přísad patřičně 
zohledňovat případné sociálně-
ekonomické důsledky pro skupiny, jejichž 
živobytí závisí na pěstování tabáku. 
Evropské odvětví pěstování tabáku by 
mělo být chráněno, protože představuje 
pouze velmi malou část spotřeby v EU a 
zároveň přispívá k ekonomické stabilitě 
některých evropských oblastí, kde je 
omezený rozsah alternativních plodin. 
Snížení nebo ukončení pěstování tabáku v 
EU by nemělo žádný vliv na výši spotřeby, 
ale vedlo by ke zvýšení dovozů z třetích 
zemí a ke snížení norem kvality.

Or. es

Pozměňovací návrh 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace
(článek 11), svobody podnikání (článek 16) 
a práva na vlastnictví (článek 17).
Povinnosti, které jsou ukládány výrobcům, 
dovozcům a prodejcům tabákových 
výrobků, jsou nezbytné ke zlepšení 
fungování vnitřního trhu, a zároveň 
zajišťují vysokou úroveň ochrany zdraví a 
spotřebitele, jak je stanoveno v článcích 
35 a 38 Listiny základních práv Evropské 
unie. Použití této směrnice by mělo 
respektovat právo EU a příslušné 
mezinárodní závazky,

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace
(článek 11), svobody podnikání (článek 16) 
a práva na vlastnictví pro držitele 
ochranných známek (článek 17). Je tudíž 
nezbytné zajistit, aby povinnosti, které jsou 
ukládány výrobcům, dovozcům a 
prodejcům tabákových výrobků,
nezajišťovaly pouze vysokou úroveň 
ochrany zdraví a spotřebitele, ale chránily 
také všechna ostatní základní práva, a aby 
byly přiměřené, pokud jde o fungování 
vnitřního trhu. Použití této směrnice by 
mělo respektovat právo EU a příslušné 
mezinárodní závazky,

Or. de

Pozměňovací návrh 244
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace 
(článek 11), svobody podnikání (článek 16) 
a práva na vlastnictví (článek 17). 
Povinnosti, které jsou ukládány 
výrobcům, dovozcům a prodejcům 
tabákových výrobků, jsou nezbytné ke 
zlepšení fungování vnitřního trhu, a 
zároveň zajišťují vysokou úroveň ochrany 
zdraví a spotřebitele, jak je stanoveno v 
článcích 35 a 38 Listiny základních práv 

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace 
(článek 11), svobody podnikání (článek 16) 
a práva na vlastnictví (článek 17).
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Evropské unie. Použití této směrnice by 
mělo respektovat právo EU a příslušné 
mezinárodní závazky,

Or. de

Odůvodnění

Zasahování do práv k ochranným známkám v návrhu Komise není ke zlepšení fungování 
vnitřního trhu v žádném případě zapotřebí.

Pozměňovací návrh 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace 
(článek 11), svobody podnikání (článek 16) 
a práva na vlastnictví (článek 17). 
Povinnosti, které jsou ukládány výrobcům, 
dovozcům a prodejcům tabákových 
výrobků, jsou nezbytné ke zlepšení 
fungování vnitřního trhu, a zároveň 
zajišťují vysokou úroveň ochrany zdraví a 
spotřebitele, jak je stanoveno v článcích 35 
a 38 Listiny základních práv Evropské 
unie. Použití této směrnice by mělo 
respektovat právo EU a příslušné 
mezinárodní závazky,

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace 
(článek 11), svobody podnikání (článek 16) 
a práva na vlastnictví (článek 17). 
Povinnosti, které jsou ukládány výrobcům, 
dovozcům a prodejcům tabákových 
výrobků, jsou nezbytné ke zlepšení 
fungování vnitřního trhu, a zároveň 
zajišťují vysokou úroveň ochrany zdraví a 
spotřebitele, jak je stanoveno v článcích 35 
a 38 Listiny základních práv Evropské 
unie. Použití této směrnice by mělo 
respektovat právo EU a příslušné 
mezinárodní závazky,

Členské státy by měly respektovat právo 
na čistý vzduch v duchu čl. 7 písm. b) a 
čl. 12 Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních 
právech, který stanoví právo na bezpečné 
a zdravé pracovní podmínky a právo 
každého člověka na požívání nejvyšší 
dosažitelné úrovně fyzického a duševního 
zdraví.  To je obsaženo v cíli článku 37 
Listiny základních práv EU, podle nějž 
mají být vysoká úroveň ochrany životního 
prostředí a zvyšování jeho kvality 
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začleněny do politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Uvedená směrnice významně 
přispívá k ochraně zdraví a 
blahobytu evropských občanů, ke 
zvyšování spolehlivosti informací pro 
spotřebitele a ke hledání lepších a 
objektivnějších vědeckých důkazů o újmě 
způsobené na lidském zdraví v důsledku 
spotřeby tabáku. Po vstupu směrnice v 
platnost je proto pravděpodobné, že se 
omezí spotřeba tabáku, což může mít 
negativní následky pro pěstitele tabáku a 
pro některá tradiční odvětví spojená s 
touto plodinou, která výrazně přispívají k 
hrubému domácímu produktu 
nejvzdálenějších regionů a zaostávajících 
oblastí Evropy. S vědomím tohoto cíle by 
proto měly evropské instituce a orgány 
přezkoumat opatření na podporu rozvoje, 
přeměny nebo zavedení nových činností 
pro zaměstnance v tomto odvětví a 
podporovat a rozvíjet výzkum nových, 
neškodlivých způsobů využívání této 
plodiny. 

Or. es


