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Pozměňovací návrh 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na 
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 
dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na 
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 
dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 

vypouští se
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Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

Or. en

Odůvodnění

Veškerá rozhodnutí v této směrnici mají výrazně politickou povahu. Jakékoli změny musí být 
provedeny řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 377
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na 
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 
dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

vypouští se
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Or. cs

Pozměňovací návrh 378
Sergej Kozlík

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 
dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na 
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 

vypouští se
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dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na 
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 
dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o základní ustanovení směrnice, a nemělo by tudíž být předmětem přenesení 
pravomoci na Komisi. 

Pozměňovací návrh 381
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na 
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 
dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise by mohla v případě zmocnění k přijímání aktů v přenesené pravomoci možnost 
jednostranně a podstatně směrnici měnit, pokud jde o maximální obsahy; proto by jakékoli 
změny maximálních obsahů měly raději podléhat postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 382
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na 
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 
dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 3 odst. 3 obsahuje podstatné prvky směrnice, a proto nespadá do působnosti aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 383
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi 
maximální obsahy, které stanoví pro jiné 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety. S ohledem na 
mezinárodně uznávané normy, jsou-li k 
dispozici, jakož i vědecké poznatky a 
obsahy oznámené členskými státy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 

vypouští se
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účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

Or. da

Pozměňovací návrh 384
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1.

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.

Or. de

Odůvodnění

Stanovování maximálních obsahů emisí pro tabákové výrobky je základním prvkem směrnice; 
tyto obsahy by tudíž měly být stanovovány oběma spoluzákonodárci, a nikoli Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 385
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1.

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.

Or. de

Pozměňovací návrh 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.
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přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1.

Or. it

Odůvodnění

Bylo by vhodnější uplatňovat na klíčové aspekty směrnice řádný legislativní postup.

Pozměňovací návrh 387
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného
v odstavci 1.

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.

Or. de
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Pozměňovací návrh 388
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu,
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1.

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.

Or. es

Odůvodnění

Úpravu maximálních obsahů emisí nelze považovat za pouhou technickou záležitost, kterou 
lze řešit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.
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uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1.

(Text je pro větší jasnost rozdělen do 
odstavce 3 a nového odstavce 3a.)

Or. it

Pozměňovací návrh 390
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného v 
odstavci 1.

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se za účelem přijetí a 
úpravy maximálních obsahů emisí cigaret a 
emisí tabákových výrobků jiných než 
cigarety, které zvyšují znatelným 
způsobem toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku za prahovou úroveň 
toxicity a návykovosti vyplývající z obsahu 
dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého 
stanoveného v odstavci 1, uplatní obvyklý 
legislativní postup.

Or. el
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Odůvodnění

Pro úpravy těchto maximálních obsahů by měl být použit obvyklý legislativní postup; úpravy 
by neměly být prováděny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijímaných Komisí.

Pozměňovací návrh 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného v 
odstavci 1.

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy může Komise předložit 
návrhy za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného v 
odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zabránit Komisi a členským státům, aby akty v přenesené pravomoci využívaly pro 
úpravu maximálních obsahů dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a jiných emisí, aniž by 
konzultovaly Parlament. Jakákoli podstatná změna těchto obsahů by mohla mít dopad na 
plodiny, zejména v případě nikotinu. Tabák Burley má vyšší obsah nikotinu.

Pozměňovací návrh 392
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného v 
odstavci 1.

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1, přičemž je vždy zapotřebí 
uvést zdroj objektivních informací na 
podporu těchto rozhodnutí.

Or. es

Pozměňovací návrh 393
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise stanoví maximální obsahy pro 
emise cigaret a pro emise tabákových 
výrobků jiných než cigarety, jež mají 
škodlivý nebo návykový účinek, přičemž 
zohlední případně existující dohodnuté 
mezinárodní normy a vychází z vědeckých 
důkazů. Komise rovněž zajistí rozvoj 
metod zaznamenávání týkajících se 
slučitelnosti s těmito obsahy. Členské státy 
mohou stanovit jiné maximální obsahy, 
než které stanovila Komise, pokud skýtají 
lepší ochranu zdraví spotřebitelů.
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Or. da

Odůvodnění

Vývoj norem a znalostí týkajících se individuálních emisí není příliš rychlý a jednotlivé 
členské státy často nejsou schopny zajistit tento vývoj vědeckých důkazů, pokud jde o 
stanovovování obsahů. Kromě tohou jsou obsahy v EU obvykle harmonizovány. Skutečnost, že 
nejsou stanoveny společné obsahy pro tabákové výrobky jiné než cigarety, může dále u 
spotřebitelů vyvolat mylný dojem, že tyto výrobky nejsou tak škodlivé.

Pozměňovací návrh 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení obsahů stanovených 
v odstavci 3:
a) mezinárodně uznávaným normám, 
jsou-li k dispozici, nebo
b) pokud je vědecky prokázáno, že mohou 
zvyšovat znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1.

Or. it

Odůvodnění

Text je pro větší jasnost rozdělen do odstavce 3 a v upraveném znění do nového odstavce 3a.

Pozměňovací návrh 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Obsah dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého v cigaretách se měří na 
základě norem ISO 4387 v případě dehtu, 
10315 v případě nikotinu a 8454 v případě 
oxidu uhelnatého.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkoušky ověřující opodstatněnost závěru 
poskytnutého tabákovými společnostmi 
jsou pravidelně prováděny nezávislými 
zkušebními laboratořemi monitorovanými 
příslušnými orgány členských států.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je inspirován stanoviskem Evropské kardiologické společnosti.

Pozměňovací návrh 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise požádá ISO, aby vytvořil normu 
pro měření obsahu polonia 210 v tabáku.

Or. en
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Odůvodnění

Již existuje norma ISO pro měření aktivity polonia 210 ve vodách (ISO 13161:2011). Na 
základě této normy by mělo být možné vytvořit normu pro měření obsahu polonia 210 v 
tabáku. Komise by měla požádat ISO, aby takovou normu vytvořil.

Pozměňovací návrh 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měření uvedené v odstavci 1 uskutečňují 
nebo ověřují zkušební laboratoře schválené 
a sledované příslušnými orgány členských 
států.

Měření uvedené v odstavci 1 uskutečňují 
nebo ověřují nezávislé zkušební laboratoře 
schválené a sledované příslušnými orgány 
členských států.

Or. ro

Pozměňovací návrh 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zašlou Komisi seznam 
schválených laboratoří, ve kterém jsou 
uvedena kritéria použitá pro schvalování 
a používané metody sledování, a po 
jakékoli změně jej vždy aktualizují. 
Seznam schválených laboratoří 
uvedených členskými státy Komise 
zveřejní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zašlou Komisi seznam 
schválených laboratoří, ve kterém jsou 
uvedena kritéria použitá pro schvalování a 
používané metody sledování, a po jakékoli 
změně jej vždy aktualizují. Seznam 
schválených laboratoří uvedených 
členskými státy Komise zveřejní.

Členské státy zašlou Komisi seznam 
schválených laboratoří, ve kterém jsou 
uvedena kritéria použitá pro schvalování, 
veškeré hospodářské vazby, jež mohou 
laboratoře mít, a používané metody 
sledování, a po jakékoli změně jej vždy 
aktualizují. Členské státy zdokumentují 
nezávislost laboratoří. Laboratoře mohou 
být na žádost Komise podrobeny 
dodatečným kontrolám a Komise může 
rozhodnout o vyloučení laboratoře.
Seznam schválených laboratoří uvedených 
členskými státy Komise zveřejní.

Or. da

Pozměňovací návrh 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení metod měření 
obsahu dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého s ohledem na vědecký vývoj a 
mezinárodně uznávané normy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3



PE510.714v01-00 20/65 AM\935757CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení metod měření 
obsahu dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého s ohledem na vědecký vývoj a 
mezinárodně uznávané normy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veškerá rozhodnutí v této směrnici mají výrazně politickou povahu. Jakékoli změny musí být 
provedeny řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 403
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení metod měření 
obsahu dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého s ohledem na vědecký vývoj a 
mezinárodně uznávané normy.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 404
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 

vypouští se
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účelem přizpůsobení metod měření 
obsahu dehtu, nikotinu a oxidu
uhelnatého s ohledem na vědecký vývoj a 
mezinárodně uznávané normy.

Or. de

Odůvodnění

Přesun pravomocí je nejen v rozporu se zásadou subsidiarity a jakýmkoli relevantním 
právním základem, ale také s pokyny stanovenými ve Smlouvě ohledně používání aktů v 
přenesené pravomoci (článek 290 SFEU) a s prováděcími akty (článek 291 SFEU).

Pozměňovací návrh 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení metod měření obsahu 
dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého s 
ohledem na vědecký vývoj a mezinárodně 
uznávané normy.

3. Komise může předložit návrhy na 
přizpůsobení maximálního obsahu 
stanoveného v odstavci 1 s ohledem na 
vědecký vývoj a mezinárodně uznávané
normy.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zabránit Komisi a členským státům, aby akty v přenesené pravomoci využívaly pro 
úpravu maximálních obsahů dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a jiných emisí, aniž by 
konzultovaly Parlament.  Jakákoli podstatná změna těchto obsahů by mohla mít dopad na 
plodiny, zejména v případě nikotinu. Tabák Burley má vyšší obsah nikotinu.

Pozměňovací návrh 406
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení metod měření obsahu 
dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého s 
ohledem na vědecký vývoj a mezinárodně 
uznávané normy.

3. Pro přizpůsobení metod měření obsahu 
dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého s 
ohledem na vědecký vývoj a mezinárodně 
uznávané normy se uplatní obvyklý 
legislativní postup.

Or. el

Odůvodnění

Pro úpravy metod měření obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého by měl být používán 
obvyklý legislativní postup; úpravy by neměly být prováděny prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijímaných Komisí.

Pozměňovací návrh 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijímání a přizpůsobování metod 
měření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijímání a přizpůsobování metod 
měření.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veškerá rozhodnutí v této směrnici mají výrazně politickou povahu. Jakékoli změny musí být 
provedeny řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 409
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijímání a přizpůsobování metod 
měření.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 410
Holger Krahmer
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijímání a přizpůsobování metod 
měření.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přesun pravomocí je nejen v rozporu se zásadou subsidiarity a jakýmkoli relevantním 
právním základem, ale také s pokyny stanovenými ve Smlouvě ohledně používání aktů v 
přenesené pravomoci (článek 290 SFEU) a s prováděcími akty (článek 291 SFEU).

Pozměňovací návrh 411
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijímání a přizpůsobování metod 
měření.

vypouští se

Or. da
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Pozměňovací návrh 412
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijímání a přizpůsobování metod 
měření.

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se za účelem přijímání a 
přizpůsobování metod měření uplatní 
obvyklý legislativní postup.

Or. el

Odůvodnění

Pro přijímání a úpravy metod měření by měl být používán obvyklý legislativní postup; úpravy 
by neměly být prováděny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijímaných Komisí.

Pozměňovací návrh 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret. Na základě těchto metod a s 
ohledem na vědecký a technický vývoj, 
jakož i mezinárodně uznávané normy se 
Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijímání a přizpůsobování metod 
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účelem přijímání a přizpůsobování metod 
měření.

měření.

Or. it

Odůvodnění

Text je pro větší jasnost rozdělen do odstavce 4 a nového odstavce 4a.

Pozměňovací návrh 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický 
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijímání a přizpůsobování metod 
měření.

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret, pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety a pro výpary 
vdechované z elektronických cigaret. Na 
základě těchto metod a s ohledem na 
vědecký a technický vývoj, jakož i 
mezinárodně uznávané normy se Komise 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 22 za účelem 
přijímání a přizpůsobování metod měření.

Or. en

Odůvodnění

Měly by existovat harmonizované metody měření výparů vdechovaných uživateli 
elektronických cigaret.

Pozměňovací návrh 415
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise zajistí vývoj nových 
standardních metod měření pro nahrazení 
stávajících metod měření obsahu 
nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého 
v cigaretách, metod pro měření emisí 
jiných látek než nikotinu, dehtu a oxidu 
uhelnatého a metod pro měření emisí 
tabákových výrobků.  Pomocí těchto 
metod by mělo být možno skutečně měřit 
škodlivost ve vztahu k onemocněními 
způsobenými kouřením. Členské státy 
uplatní přinejmenším standardní metody 
měření vytvořené Komisí.

Or. da

Odůvodnění

Jednotlivé členské státy často nejsou schopny zajistit vývoj nových standardních metod 
měření.

Pozměňovací návrh 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy oznámí Komisi veškeré 
metody měření, které používají pro emise 
tabákových výrobků jiných než cigarety. 
Na základě těchto metod a s ohledem na 
vědecký a technický vývoj, jakož i 
mezinárodně uznávané normy se Komise 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 22 za účelem 
přijetí metod měření na úrovni EU.

Or. it

(Viz směrnice 2001/37/ES, 31. bod odůvodnění)
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Pozměňovací návrh 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků předložili 
příslušným orgánům členských států 
seznam všech složek použitých při výrobě 
tabákových výrobků jednotlivých značek a 
typů, včetně údajů o jejich množství, 
emisích a obsahu. Výrobci a dovozci 
rovněž informují příslušné orgány 
dotčených členských států v případě, že 
dojde ke změně ve složení výrobku, která 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty v 
souladu s tímto článkem. Informace 
požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány před tím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků předložili 
příslušným orgánům členských států 
seznam všech složek použitých při výrobě 
tabákových výrobků jednotlivých značek a 
typů, včetně údajů o jejich množství, 
emisích a obsahu. Výrobci a dovozci 
rovněž informují příslušné orgány 
dotčených členských států v případě, že 
dojde ke změně ve složení výrobku, která 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty v 
souladu s tímto článkem. Informace 

Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků každoročně 
předložili příslušným orgánům členských 
států seznam všech složek použitých při 
výrobě tabákových výrobků jednotlivých 
značek a typů, včetně údajů o jejich 
množství, emisích a obsahu.
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požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány před tím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

Or. de

Odůvodnění

Prostřednictvím postupu předběžného schvalování nových upravených tabákových výrobků 
má Komise v úmyslu začlenit ustanovení nezávazných dílčích pokynů Rámcové úmluvy o 
kontrole tabáku (týkající se provádění článků 9 a 10 Rámcové úmluvy) do legislativního 
rámce, aniž by však jasně uvedla technické podrobnosti o poskytovaných informacích či jejich 
následném použití. V zájmu řešení problému neproveditelnosti poskytování informací při 
každé úpravě výrobku je navrhováno každoroční překládání zpráv.

Pozměňovací návrh 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků předložili 
příslušným orgánům členských států 
seznam všech složek použitých při výrobě 
tabákových výrobků jednotlivých značek a 
typů, včetně údajů o jejich množství, 
emisích a obsahu. Výrobci a dovozci 
rovněž informují příslušné orgány 
dotčených členských států v případě, že 
dojde ke změně ve složení výrobku, která 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty v 
souladu s tímto článkem. Informace 
požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány před tím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků předložili 
příslušným orgánům členských států 
seznam všech složek použitých při výrobě 
tabákových výrobků jednotlivých značek a 
typů, včetně údajů o jejich množství, 
emisích a obsahu. Výrobci a dovozci 
provádějí zkoušky a předkládají 
příslušným orgánům zprávy o množstvích 
škodlivých a potenciálně škodlivých 
složek, a to na základě seznamu 
uvedeného v příloze Ia. Výrobci či dovozci 
však musí provést zkoušku a předložit 
zprávu u každé složky uvedené na 
zkráceném seznamu uvedeném v příloze 
Ib, a to ve lhůtách stanovených v článku 
25 pro provedení.
Výrobci a dovozci rovněž informují 
příslušné orgány dotčených členských států 
v případě, že dojde ke změně ve složení 
výrobku, která ovlivní informace, jež byly 
poskytnuty v souladu s tímto článkem. 
Informace požadované podle tohoto článku 
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jsou poskytovány před tím, než je nový 
nebo změněný tabákový výrobek uveden 
na trh.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je založen na pokynech pro průmysl, které v březnu 2012 
vypracoval Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (FDA) a jež se týkají způsobů a lhůt 
pro podávání zpráv o množstvích škodlivých a potenciálně škodlivých složek.

Pozměňovací návrh 420
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků předložili
příslušným orgánům členských států 
seznam všech složek použitých při výrobě 
tabákových výrobků jednotlivých značek a 
typů, včetně údajů o jejich množství, 
emisích a obsahu. Výrobci a dovozci 
rovněž informují příslušné orgány 
dotčených členských států v případě, že 
dojde ke změně ve složení výrobku, která 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty v 
souladu s tímto článkem. Informace 
požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány před tím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků ročně 
předkládali příslušným orgánům členských 
států seznam všech složek použitých při 
výrobě tabákových výrobků jednotlivých 
značek a typů, včetně údajů o jejich 
množství, emisích a obsahu. Výrobci a 
dovozci rovněž informují příslušné orgány 
dotčených členských států v případě, že 
dojde ke změně ve složení výrobku, která 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty v 
souladu s tímto článkem. Informace 
požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány před tím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

Or. cs

Pozměňovací návrh 421
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků předložili 
příslušným orgánům členských států 
seznam všech složek použitých při výrobě 
tabákových výrobků jednotlivých značek a 
typů, včetně údajů o jejich množství, 
emisích a obsahu. Výrobci a dovozci 
rovněž informují příslušné orgány 
dotčených členských států v případě, že 
dojde ke změně ve složení výrobku, která 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty v 
souladu s tímto článkem. Informace 
požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány před tím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků, výrobků 
obsahujících nikotin a rostlinných 
výrobků ke kouření předložili příslušným 
orgánům členských států seznam všech 
složek použitých při výrobě tabákových 
výrobků jednotlivých značek a typů, včetně 
údajů o jejich množství, emisích a obsahu.
Výrobci a dovozci rovněž informují 
příslušné orgány dotčených členských států 
v případě, že dojde ke změně ve složení 
výrobku, která ovlivní informace, jež byly 
poskytnuty v souladu s tímto článkem.
Informace požadované podle tohoto článku 
jsou poskytovány před tím, než je nový 
nebo změněný tabákový výrobek uveden 
na trh.

Or. el

Odůvodnění

Pro účinnější ochranu zdraví všech spotřebitelů a pro zabránění diskriminačnímu zacházení s 
některými výrobky vůči jiným výrobkům by se měla na výrobky obsahující nikotin a rostlinné 
výrobky určené ke kouření uplatnit stejná ustanovení.

Pozměňovací návrh 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyhodnotí složky 
tabákového výrobku s cílem posoudit 
potřebnost opatření podle nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) a (ES) č. 1272/2008 
(CLP). Členské státy předloží na základě 
tohoto hodnocení a při zohlednění zásady 
předběžné opatrnosti Evropské agentuře 
pro chemické látky vědeckou 
dokumentaci, zejména v souladu s čl. 59 
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odst. 3 a čl. 69 odst. 4 nařízení (ES) č. 
1907/2006 a čl. 37 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1272/2008. Členské státy pravidelně 
předkládají Komisi zprávu o opatřeních 
vyhodnocovaných v souvislosti se 
složkami tabákových výrobků a o krocích, 
které případně přijaly na tomto základě. 
Komise každé tři roky zveřejní zprávu o 
pokroku, kterého v tomto ohledu dosáhly 
členské státy.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by především měl vyhodnotit přísahy tabákových výrobků, včetně listů tabáku, 
aby posoudily potřebnost opatření pro řízení rizik v souladu s nařízeními REACH a CLP. 
Členské státy by v případě potřeby měly vypracovat dokumentaci či návrhy a předložit je 
Evropské agentuře pro chemické látky, a to v souladu se stanovenými postupy, zejména za 
účelem vložení dalších látek na navrhovaný seznam a v náležitou dobu na schválený seznam 
nebo za účelem přijetí omezení pro celou EU.  

Pozměňovací návrh 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento seznam musí doprovázet 
prohlášení uvádějící důvody pro použití 
těchto složek v daných tabákových 
výrobcích. Tento seznam uvede jejich 
status, včetně informace o tom, zda byly 
tyto složky registrovány podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek (REACH), 
jakož i jejich klasifikaci podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí. Seznam musí být rovněž 
doprovázen toxikologickými údaji, které 

vypouští se
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má výrobce nebo dovozce k dispozici, o 
těchto složkách ve shořelé nebo neshořelé 
formě, a to zejména s ohledem na jejich 
vliv na zdraví spotřebitelů a mimo jiné s 
ohledem na jakékoli návykové účinky. 
Seznam se sestaví v sestupném pořadí 
podle hmotnosti každé složky obsažené ve 
výrobku. Výrobci a dovozci uvedou 
použité metody měření jiné než pro dehet, 
nikotin a oxid uhelnatý a pro emise 
uvedené v čl. 4 odst. 4. S cílem posoudit 
účinky látek na zdraví, mimo jiné s 
ohledem na jejich návykovost a toxicitu, 
mohou členské státy rovněž požadovat, 
aby výrobci nebo dovozci provedli další 
testy, které mohou být stanovené 
příslušnými vnitrostátními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento seznam musí doprovázet prohlášení 
uvádějící důvody pro použití těchto složek 
v daných tabákových výrobcích. Tento 
seznam uvede jejich status, včetně 
informace o tom, zda byly tyto složky 
registrovány podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH), jakož i jejich 
klasifikaci podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze 
dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí. Seznam 
musí být rovněž doprovázen 
toxikologickými údaji, které má výrobce
nebo dovozce k dispozici, o těchto 
složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, 

Tento seznam musí doprovázet prohlášení 
uvádějící důvody pro použití těchto složek 
v daných tabákových výrobcích. Seznam 
musí být rovněž doprovázen 
toxikologickými údaji, které má výrobce 
nebo dovozce k dispozici, o těchto 
složkách dotyčného tabákového výrobku
ve shořelé nebo neshořelé formě, a to 
zejména s ohledem na jejich vliv na zdraví 
spotřebitelů a mimo jiné s ohledem na 
jakékoli návykové účinky. Seznam se 
sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti 
každé složky obsažené ve výrobku. 
Výrobci a dovozci uvedou použité metody 
měření jiné než pro dehet, nikotin a oxid 
uhelnatý v souvislosti s cigaretami a pro 
emise uvedené v čl. 4 odst. 4.
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a to zejména s ohledem na jejich vliv na 
zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem 
na jakékoli návykové účinky. Seznam se 
sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti 
každé složky obsažené ve výrobku. 
Výrobci a dovozci uvedou použité metody 
měření jiné než pro dehet, nikotin a oxid 
uhelnatý a pro emise uvedené v čl. 4 odst. 
4. S cílem posoudit účinky látek na zdraví, 
mimo jiné s ohledem na jejich návykovost 
a toxicitu, mohou členské státy rovněž 
požadovat, aby výrobci nebo dovozci 
provedli další testy, které mohou být 
stanovené příslušnými vnitrostátními 
orgány.

Or. de

Odůvodnění

Pokud jde o posuzování vlastní toxicity konečného tabákového výrobku, nepřinášejí odkazy na 
registraci látky v souladu s nařízením REACH nebo na klasifikaci podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 žádnou přidanou hodnotu. Bez jasného, regulovaného a vědeckého rámce 
nemohou mít členské státy žádný prostor pro používání vlastních zkušebních postupů pro 
posuzování návykovosti a toxicity. 

Pozměňovací návrh 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento seznam musí doprovázet prohlášení 
uvádějící důvody pro použití těchto složek 
v daných tabákových výrobcích. Tento 
seznam uvede jejich status, včetně 
informace o tom, zda byly tyto složky 
registrovány podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH), jakož i jejich 
klasifikaci podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze 

Tento seznam musí doprovázet prohlášení 
uvádějící důvody pro použití těchto složek 
v daných tabákových výrobcích. Tento 
seznam uvede jejich status, včetně 
informace o tom, zda byly tyto složky 
registrovány podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH), jakož i jejich 
klasifikaci podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze 
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dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí. Seznam 
musí být rovněž doprovázen 
toxikologickými údaji, které má výrobce 
nebo dovozce k dispozici, o těchto 
složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, 
a to zejména s ohledem na jejich vliv na 
zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem 
na jakékoli návykové účinky. Seznam se 
sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti 
každé složky obsažené ve výrobku. 
Výrobci a dovozci uvedou použité metody 
měření jiné než pro dehet, nikotin a oxid 
uhelnatý a pro emise uvedené v čl. 4 odst. 
4. S cílem posoudit účinky látek na zdraví, 
mimo jiné s ohledem na jejich návykovost 
a toxicitu, mohou členské státy rovněž 
požadovat, aby výrobci nebo dovozci 
provedli další testy, které mohou být 
stanovené příslušnými vnitrostátními 
orgány.

dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí. Seznam 
musí být rovněž doprovázen 
toxikologickými údaji, které má výrobce 
nebo dovozce k dispozici, o těchto 
složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, 
a to zejména s ohledem na jejich vliv na 
zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem 
na jakékoli návykové účinky. Seznam se 
sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti 
každé složky obsažené ve výrobku.
Výrobci a dovozci tabákových výrobků 
předloží do jednoho roku od vstupu této 
směrnice v platnost seznam složek a 
veškeré doprovodné informace uvedené 
výše. Členské státy postihují výrobce a 
dovozce tabákových výrobků, kteří tento 
seznam složek a doprovodné informace 
nepředloží ve stanovené lhůtě. Výrobci a 
dovozci uvedou použité metody měření 
jiné než pro dehet, nikotin a oxid uhelnatý 
a pro emise uvedené v čl. 4 odst. 4. S cílem 
posoudit účinky látek na zdraví, mimo jiné 
s ohledem na jejich návykovost a toxicitu, 
mohou členské státy rovněž požadovat, aby 
výrobci nebo dovozci provedli další testy, 
které mohou být stanovené příslušnými 
vnitrostátními orgány.

Or. de

Odůvodnění

Měla by být stanovena lhůta, aby se zabránilo nekonečnému odkládání předložení seznamu ze 
strany výrobců tabákových výrobků. Při nedodržení této lhůty by členské státy měly mít 
možnost ukládat sankce.

Pozměňovací návrh 426
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí rozšíření informací 2. Členské státy zajistí rozšíření informací 
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poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
vyhrazené internetové stránce přístupné 
veřejnosti. Zároveň náležitě zohlední 
nutnost ochrany informací, které jsou 
obsahem obchodního tajemství.

poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
internetové stránce přístupné veřejnosti. 
Zároveň náležitě zohlední nutnost ochrany 
informací, které jsou obsahem obchodního 
tajemství

Or. cs

Pozměňovací návrh 427
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí rozšíření informací 
poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
vyhrazené internetové stránce přístupné 
veřejnosti. Zároveň náležitě zohlední 
nutnost ochrany informací, které jsou 
obsahem obchodního tajemství.

2. Členské státy zajistí rozšíření informací 
poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
internetové stránce přístupné veřejnosti. 
Zároveň náležitě zohlední nutnost ochrany 
informací, které jsou obsahem obchodního 
tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že internetová stránka přístupná veřejnosti je pro tento 
účel postačující; není potřeba, aby členské státy zřizovaly zcela novou internetovou stránku.

Pozměňovací návrh 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví a v případě potřeby 
aktualizuje formát pro podávání a šíření 
informací, jak je vymezeno v odstavci 1 a 
2. Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle článku 21.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví a v případě potřeby 
aktualizuje formát pro podávání a šíření 
informací, jak je vymezeno v odstavci 1 a 
2. Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle článku 21.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 430
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby jim předložili dostupné 
interní a externí studie týkající se 
průzkumu trhu a preferencí různých 
spotřebitelských skupin, včetně mladých 
lidí, ohledně složek a emisí. Členské státy 
rovněž od výrobců a dovozců požadují, 
aby každoročně oznamovali údaje týkající 
se objemu prodeje každého jednotlivého 
výrobku, v kusech nebo kilogramech, za 
každý členský stát, a to počínaje úplným 
kalendářním rokem následujícím po 
vstupu této směrnice v platnost. Členské 
státy případně poskytnou jiné nebo 
doplňující údaje o prodeji, aby byla 
zajištěna spolehlivost a úplnost informací 
o objemu prodeje, které jsou požadovány 

vypouští se
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podle tohoto odstavce.

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, jak by byly informace následně využívány.

Pozměňovací návrh 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby jim předložili dostupné 
interní a externí studie týkající se 
průzkumu trhu a preferencí různých 
spotřebitelských skupin, včetně mladých 
lidí, ohledně složek a emisí. Členské státy 
rovněž od výrobců a dovozců požadují, 
aby každoročně oznamovali údaje týkající 
se objemu prodeje každého jednotlivého 
výrobku, v kusech nebo kilogramech, za 
každý členský stát, a to počínaje úplným 
kalendářním rokem následujícím po 
vstupu této směrnice v platnost. Členské 
státy případně poskytnou jiné nebo 
doplňující údaje o prodeji, aby byla 
zajištěna spolehlivost a úplnost informací 
o objemu prodeje, které jsou požadovány 
podle tohoto odstavce.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 432
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby jim předložili dostupné 
interní a externí studie týkající se 
průzkumu trhu a preferencí různých 
spotřebitelských skupin, včetně mladých 
lidí, ohledně složek a emisí. Členské státy 
rovněž od výrobců a dovozců požadují, aby 
každoročně oznamovali údaje týkající se 
objemu prodeje každého jednotlivého 
výrobku, v kusech nebo kilogramech, za 
každý členský stát, a to počínaje úplným 
kalendářním rokem následujícím po vstupu 
této směrnice v platnost. Členské státy 
případně poskytnou jiné nebo doplňující 
údaje o prodeji, aby byla zajištěna 
spolehlivost a úplnost informací o objemu 
prodeje, které jsou požadovány podle 
tohoto odstavce.

4. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby každoročně oznamovali 
údaje týkající se objemu prodeje každého 
jednotlivého výrobku, v kusech nebo 
kilogramech, za každý členský stát, a to 
počínaje úplným kalendářním rokem 
následujícím po vstupu této směrnice v 
platnost. Členské státy případně poskytnou 
jiné nebo doplňující údaje o prodeji, aby 
byla zajištěna spolehlivost a úplnost 
informací o objemu prodeje, které jsou 
požadovány podle tohoto odstavce. 
Členské státy mohou rovněž požadovat, 
aby výrobci poskytovali pracovní souhrny 
veškerých průzkumů trhu, jež provedou 
při uvádění nových výrobků na trh, 
přičemž uvedou cílové skupiny, pro něž 
jsou tyto výrobky určeny, a sledovanou 
komerční logiku, zejména ve vztahu 
k mladým lidem. 

Or. es

Pozměňovací návrh 433
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby jim předložili dostupné 
interní a externí studie týkající se 
průzkumu trhu a preferencí různých 
spotřebitelských skupin, včetně mladých 
lidí, ohledně složek a emisí. Členské státy 
rovněž od výrobců a dovozců požadují, aby 
každoročně oznamovali údaje týkající se 
objemu prodeje každého jednotlivého 
výrobku, v kusech nebo kilogramech, za 
každý členský stát, a to počínaje úplným 
kalendářním rokem následujícím po vstupu 

4. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby jim předložili dostupné 
interní a externí studie týkající se 
průzkumu trhu a preferencí různých 
spotřebitelských skupin, včetně mladých 
lidí, ohledně složek a emisí. Členské státy 
rovněž od výrobců a dovozců požadují, aby 
každoročně oznamovali údaje týkající se 
objemu prodeje každého jednotlivého 
výrobku, v kusech nebo kilogramech, za 
každý členský stát, a to počínaje úplným 
kalendářním rokem následujícím po vstupu 
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této směrnice v platnost. Členské státy 
případně poskytnou jiné nebo doplňující 
údaje o prodeji, aby byla zajištěna 
spolehlivost a úplnost informací o objemu 
prodeje, které jsou požadovány podle 
tohoto odstavce.

této směrnice v platnost. Členské státy 
případně poskytnou jiné nebo doplňující 
údaje o prodeji, aby byla zajištěna 
spolehlivost a úplnost informací o objemu 
prodeje, které jsou požadovány podle 
tohoto odstavce. Složky budou definovány 
jednotným způsobem ve všech členských 
státech, a to za použití jasného seznamu 
společného pro všechny členské státy.

Or. fi

Pozměňovací návrh 434
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby jim předložili dostupné 
interní a externí studie týkající se 
průzkumu trhu a preferencí různých 
spotřebitelských skupin, včetně mladých 
lidí, ohledně složek a emisí. Členské státy 
rovněž od výrobců a dovozců požadují, aby 
každoročně oznamovali údaje týkající se 
objemu prodeje každého jednotlivého 
výrobku, v kusech nebo kilogramech, za 
každý členský stát, a to počínaje úplným 
kalendářním rokem následujícím po vstupu 
této směrnice v platnost. Členské státy 
případně poskytnou jiné nebo doplňující 
údaje o prodeji, aby byla zajištěna 
spolehlivost a úplnost informací o objemu 
prodeje, které jsou požadovány podle 
tohoto odstavce.

4. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby jim předložili dostupné 
interní a externí studie týkající se 
průzkumu trhu a preferencí různých 
spotřebitelských skupin, včetně mladých 
lidí a chronických velkých kuřáků, 
ohledně složek a emisí. Členské státy 
rovněž od výrobců a dovozců požadují, aby 
každoročně oznamovali údaje týkající se 
objemu prodeje každého jednotlivého 
výrobku, v kusech nebo kilogramech, za 
každý členský stát, a to počínaje úplným 
kalendářním rokem následujícím po vstupu 
této směrnice v platnost. Členské státy 
případně poskytnou jiné nebo doplňující 
údaje o prodeji, aby byla zajištěna 
spolehlivost a úplnost informací o objemu 
prodeje, které jsou požadovány podle 
tohoto odstavce.

Or. el

Odůvodnění

Část těchto studií by se vedle mladých lidí měla zabývat také chronickými kuřáky.
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Pozměňovací návrh 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veškeré údaje a informace, které mají 
být poskytovány členským státům a které 
členské státy samy poskytují v souladu s 
tímto článkem, jsou předávané v podobě 
elektronického formátu. Členské státy 
uchovávají informace v elektronické 
podobě a zajistí, aby k nim Komise měla 
vždy přístup. Ostatní členské státy mají k 
těmto informacím přístup na základě 
odůvodněné žádosti. Členské státy a 
Komise zajistí, aby s obchodním 
tajemstvím a jinými utajovanými 
informacemi bylo zacházeno důvěrně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veškeré údaje a informace, které mají 
být poskytovány členským státům a které 
členské státy samy poskytují v souladu s 
tímto článkem, jsou předávané v podobě 
elektronického formátu. Členské státy 
uchovávají informace v elektronické 
podobě a zajistí, aby k nim Komise měla 
vždy přístup. Ostatní členské státy mají k 
těmto informacím přístup na základě 
odůvodněné žádosti. Členské státy a 
Komise zajistí, aby s obchodním 
tajemstvím a jinými utajovanými 

vypouští se
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informacemi bylo zacházeno důvěrně.

Or. de

Pozměňovací návrh 437
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veškeré údaje a informace, které mají 
být poskytovány členským státům a které 
členské státy samy poskytují v souladu s 
tímto článkem, jsou předávané v podobě 
elektronického formátu. Členské státy 
uchovávají informace v elektronické 
podobě a zajistí, aby k nim Komise měla 
vždy přístup. Ostatní členské státy mají k 
těmto informacím přístup na základě 
odůvodněné žádosti. Členské státy a 
Komise zajistí, aby s obchodním 
tajemstvím a jinými utajovanými 
informacemi bylo zacházeno důvěrně.

5. Veškeré údaje a informace, které mají 
být poskytovány členským státům a které 
členské státy samy poskytují v souladu s 
tímto článkem, jsou předávané v podobě 
elektronického formátu. Členské státy 
uchovávají informace v elektronické 
podobě. Komise a ostatní členské státy 
mají přístup k informacím. Členské státy a 
Komise zajistí, aby s obchodním 
tajemstvím a jinými utajovanými 
informacemi bylo zacházeno důvěrně.

Or. cs

Pozměňovací návrh 438
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné tabákové výrobky nepodléhají 
povinnému poskytování informací o 
emisích, neboť v současné době neexistují 
žádné vhodné postupy měření.

Or. de
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Pozměňovací návrh 439
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Na výrobce tabákových výrobků jiných 
než cigaret a tabáku k ručnímu balení se 
nevztahují požadavky na poskytování 
informací o emisích a obsahu, a to do 
doby, kdy bude na úrovni EU stanovena 
vhodná metoda měření. 

Or. de

Odůvodnění

V souladu s 31. bodem odůvovnění směrnice 2001/37/ES je třeba na úrovni Společenství 
vytvořit normy a metody měření pro tabákové výrobky jiné než cigarety.  Komise byla vyzvána 
k vypracování příslušných návrhů. V této souvislosti nebylo doposud dosaženo žádného 
pokroku.

Pozměňovací návrh 440
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mohou účtovat 
přiměřené poplatky za osobní léčivé 
přípravky, jež budou potřebovat pacienti, 
kteří trpí onemocněními, jako jsou 
rakovina, respirační, kardiovaskulární a 
vzácná onemocnění, která jim byla 
oznámena v souladu s tímto článkem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Tento článek se nevztahuje na 
tabákové výrobky jiné než cigarety do 
doby, než budou přijaty metody měření na 
úrovni EU uvedené v čl. 4 odst. 4a.

Or. it

(Viz směrnice 2001/37/ES, bod odůvodnění 31.)

Pozměňovací návrh 442
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.
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Členské státy oznámí Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží výrobu a prodej 
tabákových výrobků. Budou zrušeny 
veškeré dotace na produkci tabáku. 
Mezitím budou veškeré příjmy z výroby a 
prodeje tabákových výrobků přímo 
vydávány na zdravotní péči a informační 
kampaně, v jejichž rámci budou mladí 
občané informováni o největších 
zdravotních rizicích kouření.

Or. en

Odůvodnění

Azbest byl v některých členských státech zakázán, protože obsahuje jeden karcinogenní prvek 
(vážně poškozující zdraví). Pokud tabákové výrobky obsahují více než 70 takových prvků, měli 
bychom kouření co nejdříve zakázat. Je pokrytecké generovat obrovské daňové příjmy z 
prodeje tabákových výrobků a zároveň se snažit postupně tabákové výrobky zakázat ve 
směrnicích, jako je tato. 

Pozměňovací návrh 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Tabákové výrobky mohou obsahovat
pouze přísady uvedené na seznamu 
v příloze Ia.
(2) Následující přísady nebudou do 
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přílohy Ia zahrnuty:
a) přísady zvyšující návykovost nebo 
toxicitu;
b) vitaminy a jiné přísady, které vytváří 
dojem, že tabákový výrobek je zdraví 
prospěšný nebo že představuje snížené 
zdravotní riziko;
c) kofein a taurin a další přísady a 
stimulující složky, které jsou spojovány s 
energií a vitalitou;
d) přísady, jejichž vlastnosti způsobují 
zbarvení emisí. 
(3) Přísady, které mohou v tabákových 
výrobcích vytvořit charakteristickou 
příchuť, nesmí být použity v:
a) cigaretách;
b) tabáku k ručnímu balení cigaret;
c) bezkouřovém tabáku, s výjimkou 
šňupavého tabáku;
d) složkách, jako jsou například filtry, 
papíry, balení, kapsle nebo lepidla 
tabákových výrobků, jež nespadají pod 
písmena a), b) nebo c).
Používání jiných technických prvků 
umožňujících změnu intenzity chuti nebo 
kouře je zakázáno.
(4) Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 22, pokud jde o změny přílohy 
Ia. Pro veškeré zvláštní kategorie 
tabákových výrobků může Komise stanovit 
podmínky či omezení týkající se například 
oblasti užívání, maximálního množství, 
limitů koncentrace či požadavků na 
čistotu. Komise bude při své činnosti 
vycházet ze stanovisek Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin a zohlední 
nařízení (ES) č. 1907/2006. 
(5) Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky obsahující přísady 
neuvedené na seznamu v příloze Ia.
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Or. de

Odůvodnění

Parlament požadoval postup registrace přísad ve svém usnesení 2007/2105(INI). Společný 
pozitivní seznam přísad zajistí právní jasnost v tom, které látky mohou být v tabákových 
výrobcích používány. V důsledku tohoto pozměňovacího návrhu je potřeba zbývající část 
článku 6 návrhu Komise vypustit.

Pozměňovací návrh 446
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 447
Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Cigarety s charakteristickým aromatem a chutí se staly populárními (tzn. zaujímají značnou 
část trhu s tabákovými výrobky) v malém počtu členských států EU. V ostatních zemích je 
obliba cigaret s příchutí zanedbatelná nebo žádná. Opatření navrhovaná Komisí by tvrdě 
dolehla na trhy zemí, v nichž jsou cigarety s příchutí oblíbené, zatímco na trzích ostatních 
členských států by se prakticky neprojevila. Toto opatření je nepřiměřené a mělo by být jako 
také odstraněno.

Pozměňovací návrh 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 450
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Používání jiných přísad v tabákových 
výrobcích, než těch, které jsou uvedeny 
v příloze –I, jakož i používání přísad, které 
jsou v této příloze uvedeny, avšak nejsou 
používány v souladu s podmínkami 
stanovenými v této příloze, se zakazuje.  
Příloha –I obsahuje pouze látky, které 
nesplňují kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečné látky podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 a jež nevedou ke vzniku 
takových látek po spálení. Příloha -I 
neobsahuje příchutě či látky zvyšující 
chuťové kvality. Komise je pro vytvoření a 
změny přílohy I zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 22.

Or. en

Odůvodnění

Omezování týkající se pouze přísad, jež mají „charakteristickou příchuť“, je nedostatečné. V 
tabákových výrobcích by měly být povoleny pouze přísady, jež byly výslovně schváleny. Žádné 
nebezpečné látky (existující jako takové nebo vznikající po spálení) a žádné příchutě a 
přísady, jež zvyšují chuťové kvality, by schváleny být neměly. Posledně uvedené vyplývá z 
pokynů WHO, podle nichž by „smluvní strany měly regulovat – zakázat či omezit – složky, jež 
mohou být používány ke zvýšení chuťových kvalit tabákových výrobků“.

Pozměňovací návrh 452
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1



PE510.714v01-00 50/65 AM\935757CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží používání příchutí 
uvedených v příloze … této směrnice.

Členské státy nezakáží přidávání mentolu 
do tabákových výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Vypracování negativního seznamu na úrovni EU bylo přijatelnou cestou vpřed. Mentolové 
cigarety se na maďarském trhu vyskytují již dlouhou dobu, neboť tyto výrobky jsou 
považovány za tradiční.

Pozměňovací návrh 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh cigarety 
a tabák k ručnímu balení s 
charakteristickou příchutí, jež jsou 
prodávány jako takové.

Or. en

Odůvodnění

Cigarety mohou obsahovat některé přísady, avšak kdo určí, co je „charakteristickou 
příchutí“. Klíčové zde je, že tabákové výrobky nejsou uváděny na trh jako výrobky s 
charakteristickou příchutí.

Pozměňovací návrh 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1



AM\935757CS.doc 51/65 PE510.714v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky obsahující přísady 
uvolňující příchuť, která není převládající 
příchutí tabáku, v souladu s ustanovením 
odstavce 2.

Or. es

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zakázat určité ovocné, bylinné či kořeněné příchutě. Proto je nezbytné 
vyjasnit znění návrhu Komise, aby se zabránilo zakazování přísad podstatných pro 
charakteristiku konečného výrobku, pokud tyto přísady nepropůjčují konečnému výrobku 
převládající příchuť, která není příchutí tabáku nebo mentolu.

Pozměňovací návrh 455
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky obsahující přísady, jež 
těmto výrobkům propůjčují
charakteristickou příchuť, která není 
příchutí tabáku.

Or. es

Pozměňovací návrh 456
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí a přísady, které jsou určeny 
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příchutí. k přidání do tabákového výrobku po jeho 
výrobě, například spotřebitelem.

Or. en

Odůvodnění

Inspirací pro tento pozměňovací návrh byl dopis Stálého výboru evropských lékařů (CPME).

Pozměňovací návrh 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí; za tímto účelem členské státy 
zakáží používání přísad, které mohou 
zvýšit atraktivitu, toxicitu a/nebo 
návykovost tabákových výrobků, mimo 
jiné například ovoce, bylinek, alkoholu, 
cukrovinek, mentolu, vanilky, cukru a 
sladidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí, pokud mají k dispozici 
jednoznačný vědecký důkaz o tom, že 
určitá přísada zvyšuje toxicitu nebo 
návykovost výrobku.
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Or. pl

Odůvodnění

Používání charakteristických příchutí nesmí být zakázáno, nebude-li prokázáno, že zvyšuje 
škodlivost tabákového výrobku. Všechny tabákové výrobky škodí zdraví, bez ohledu na jejich 
příchuť. Výrobek tudíž nesmí být zakázán bez náležitého zdůvodnění.

Pozměňovací návrh 459
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Pozměňovací návrh 460
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zakáží uvádět na trh Členské státy zakáží uvádět na trh 



PE510.714v01-00 54/65 AM\935757CS.doc

CS

tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí.

tabákové výrobky ke kouření s 
charakteristickou příchutí.

Or. en

Odůvodnění

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Pozměňovací návrh 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 463
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků.

Or. cs

Pozměňovací návrh 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků.

Or. pl

Pozměňovací návrh 465
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy mohou povolit užívání 
přísad, které jsou zásadní pro výrobu 
tabákových výrobků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 466
Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání cukru nebo 
dalších přísad, které jsou zásadní pro 
výrobu tabákových výrobků.

Or. es

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla zbytečně poškozovat evropskou produkci tabáku. Je tudíž nezbytné 
do budoucna zachovat užívání složek, které jsou nezbytné pro jeho výrobu tabáku, jako je 
cukr, jehož vyloučení by vedlo k neprodejnosti odrůdy Burley, čímž by došlo k ohrožení přežití 
řady tabákových farem EU.

Pozměňovací návrh 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy neomezí ani nezakáží 
užívání složek, které jsou zásadní pro 
výrobu tabákových výrobků, pokud použití 
těchto složek nedá vzniknout výrobku s 
charakteristickou příchutí.

Or. it

Odůvodnění

U odkazu na výrobu tabákových výrobků by bylo by vhodnější použít pojem „složka“. 

Pozměňovací návrh 469
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad, jako 
je například cukr, které jsou zásadní pro 
výrobu tabákových výrobků.

Or. pl

Odůvodnění

Cigarety s charakteristickým aromatem a chutí se staly populárními (tzn. zaujímají značnou 
část trhu s tabákovými výrobky) v malém počtu členských států EU. V ostatních zemích je 
obliba cigaret s příchutí zanedbatelná nebo žádná. Opatření navrhovaná Komisí by tvrdě 
dolehla na trhy zemí, v nichž jsou cigarety s příchutí oblíbené, zatímco na trzích ostatních 
členských států by se prakticky neprojevila. Toto opatření je nepřiměřené a mělo by být jako 
také odstraněno.

Pozměňovací návrh 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků.

Or. de

Pozměňovací návrh 471
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, jako je například cukr.

Or. en

Odůvodnění

Výslovná zmínka v textu o cukru jakožto příkladu přísady, jež je zásadní pro výrobu 
tabákových výrobků, celou situaci vyjasní a producentům tabákových výrobků poskytne 
záruku. Díky navrhované úpravě bude jasné, že v průběhu výrobního procesu lze i nadále 
přidávat cukr, což je u některých odrůd tabáku (např. Burley) nezbytné. U těchto odrůd totiž 
během procesu sušení klesá obsah cukru, zatímco u jiných odrůd, např. Virginia, nikoli.

Pozměňovací návrh 472
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, Členské státy nezakáží užívání složek, 
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které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud použití těchto složek nedá
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Or. de

Odůvodnění

Vyplývá z vypuštění definice v čl. 2 bodu 2, „přísady“.

Pozměňovací návrh 473
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí. Na druhou stranu členské státy 
přijmou opatření k co nejvýraznějšímu 
omezení obsahu příchutí, jež jsou 
považovány za podstatné, jako jsou 
některé cukry s nepříznivým dopadem na 
zdraví, například fruktóza a glukóza.

Or. fr

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 17a (nový) o invertním cukru, který 
může škodit zdraví. Tato kategorie přidaného cukru je odborníky na oblast tabáku 
považována za příčinu vysokého podílu formaldehydu vznikajícího v cigaretovém kouři, který 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny řadí od roku 2009 mezi karcinogenní látky. 

Pozměňovací návrh 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad,
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí nebo výrobku, který má 
sekundární nepříznivé dopady pro 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Marit Paulsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

S výjimkou výrobků uvedených v článku 
15 členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků ke kouření, pokud tyto přísady 
nedají vzniknout výrobku s 
charakteristickou příchutí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu cigaret a 
tabáku k ručnímu balení.

Or. en

Odůvodnění

Je-li přísada zásadní pro výrobu tabákových výrobků, pak je zásadní. Cílem této směrnice 
není zabránit výrobcům, aby ve svých výrobcích používali zásadní přísady.

Pozměňovací návrh 478
Elena Oana Antonescu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy nepovolí užívání takových 
přísad v tabákových výrobcích, které:

– zvyšují přitažlivost a chuťovou kvalitu 
tabákových výrobků;
– jsou návykové nebo přispívají 
k návykovosti tabákových výrobků;
– jsou toxické nebo karcinogenní nebo u 
nich existuje podezření k karcinogenity;
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Or. en

Pozměňovací návrh 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s charakteristickou
příchutí.

Přísady, které jsou zásadní pro výrobu 
tabákových výrobků, mohou být zahrnuty 
do přílohy -I, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s příchutí a pokud 
nemají vliv na přitažlivost tabákových 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Podle opakovaných prohlášení komisaře pro zdraví, pana Borga, by tabák měl mít chuť 
tabáku. V tomto smyslu nelze žádnou příchuť považovat za zásadní pro výrobu tabáku. Pouze 
přísady, které nezpůsobují vznik příchuti a nemají vliv na přitažlivost, mohou být považovány 
za zásadní pro výrobce tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 480
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy oznámí Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy oznamují Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy oznamují Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy oznámí Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na návrh na zavedení pozitivního seznamu v čl. 6 odst. 1 
prvním pododstavci a jeho autor je tentýž.
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Pozměňovací návrh 484
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy oznámí Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

Členské státy oznámí Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce. V zájmu 
dosažení cíle harmonizace Komise 
vypracuje jednoznačný seznam složek 
zakázaných podle tohoto odstavce a 
členské státy budou navíc vyzvány, aby se 
zavázaly k naplnění tohoto odstavce 
způsobem vedoucím ke zpřísnění 
regulace.

Or. fi

Pozměňovací návrh 485
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Odůvodnění

Pokud by byla Komise zmocněna přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci, mohla 
by jednostranně a zásadně tuto směrnici měnit. Regulace složek by měla být prováděna spíše 
postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na návrh na zavedení pozitivního seznamu v čl. 6 odst. 1 
prvním pododstavci a jeho autor je tentýž.


