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Pozměňovací návrh 487
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. cs

Pozměňovací návrh 488
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 489
Jarosław Kalinowski



PE510.715v01-00 4/61 AM\935758CS.doc

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pl

Odůvodnění

Výše uvedená záležitost má zásadní význam a měla by být upravena základním 
právním aktem.

Pozměňovací návrh 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 491
Jutta Haug

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 

vypouští se
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spadá do oblasti působnosti odstavce 1. 
Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle článku 21.

Or. de

Pozměňovací návrh 494
Elena Oana Antonescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Komise na žádost členského státu nebo z 
vlastní iniciativy schválí prostřednictvím 
prováděcích aktů a na základě informací 
poskytnutých podle článku 5 a dostupných 
vědeckých důkazů společný seznam přísad 
povolených pro použití v tabákových 
výrobcích, a přitom zohlední ustanovení 
odstavce 1. Členské státy mohou zakázat 
přísady, u nichž jsou známy nepříznivé 
dopady, před tím, než budou vyhodnoceny 
ke schválení. Tyto prováděcí akty se 
přijmou přezkumným postupem podle 
článku 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

Komise na žádost členského státu nebo z 
vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1, 
přičemž vyjde z vědeckých důkazů. Tyto 
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přezkumným postupem podle článku 21. prováděcí akty se přijmou přezkumným 
postupem podle článku 21. Při 
rozhodování je využívána pomoc 
nezávislých zkušebních skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 497
Jarosław Kalinowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se
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Or. pl

Odůvodnění

Výše uvedená záležitost má zásadní význam a měla by být upravena základním 
právním aktem.

Pozměňovací návrh 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přijímání jednotných pravidel pro postupy, na jejichž základě se rozhoduje o tom, zda 
tabákový výrobek spadá do oblasti působnosti odstavce 1, se považuje za podstatný 
prvek legislativního aktu, a jakákoli jeho změna by měla být předmětem řádného 
legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá prostřednictvím 
prováděcích aktů jednotná pravidla, jež se 
týkají postupů, na základě kterých se 

vypouští se
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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. de

Pozměňovací návrh 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá prostřednictvím 
prováděcích aktů jednotná pravidla, jež se 
týkají postupů, na základě kterých se 
rozhoduje o tom, zda tabákový výrobek 

Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 
s cílem stanovit jednotná pravidla, jež se 
týkají postupů, na základě kterých se 
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spadá do oblasti působnosti odstavce 1.
Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle článku 21.

rozhoduje o tom, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 502
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 503
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 

vypouští se
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převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Maximální úrovně přítomnosti přísad nebo jejich kombinací jsou považovány za 
podstatné prvky legislativního aktu, a jakákoli jejich změna by měla podléhat 
řádnému legislativnímu postupu.
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Pozměňovací návrh 505
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 506
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

vypouští se

Or. pl



AM\935758CS.doc 13/61 PE510.715v01-00

CS

Odůvodnění

Cigarety s charakteristickou vůní a chutí si získaly oblibu (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 navržená Komisí by tedy 
měla největší důsledky na trzích zemí, v nichž jsou cigarety s příchutí oblíbené, 
zatímco na trzích ostatních členských států by se prakticky neprojevila. Toto opatření 
je nepřiměřené, a jako takové by mělo být odstraněno.

Pozměňovací návrh 507
Jutta Haug

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 

vypouští se
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výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 509
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

vypouští se

Or. en

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 510
Milan Cabrnoch
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, dodávají 
výrobku charakteristickou příchuť, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů v 
přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 511
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, převyšuje-
li její přítomnost nebo koncentrace určitý 
stupeň, dodávají výrobku charakteristickou 
příchuť, se Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

3. V případě, že vědecké údaje získané při 
použití odstavců 1 a 2 ukážou, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, převyšuje-
li její přítomnost nebo koncentrace určitý 
stupeň, dodávají výrobku charakteristickou 
příchuť, uplatní se obvyklý legislativní 
postup, jímž se pro tyto přísady nebo 
kombinace přísad vytvářejících 
charakteristickou příchuť, stanoví 
maximální úrovně.

Or. el

Odůvodnění

U přísad dodávajících výrobku charakteristickou příchuť jsou na základě spolehlivých 
vědeckých údajů stanoveny maximální obsahy obvyklým legislativním postupem; tato 
otázka by neměla být upravena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci 
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přijímaných Komisí.

Pozměňovací návrh 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, převyšuje-
li její přítomnost nebo koncentrace určitý 
stupeň, dodávají výrobku 
charakteristickou příchuť, se Komise 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 22, aby pro tyto 
přísady nebo kombinace přísad 
vytvářejících charakteristickou příchuť,
stanovila maximální úrovně.

3. V případě, že některá přísada nebo 
kombinace přísad dodává výrobku příchuť 
nebo zvyšuje chuťové kvality, pouze
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, se Komise 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 22, aby pro tyto 
přísady nebo kombinace přísad stanovila 
maximální úrovně pomocí příslušné  
úpravy přílohy -1.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá návrhu na vytvoření pozitivního seznamu coby podmínky pro používání 
přísad; ustanovení, že Komise stanoví maximální úrovně, by se mělo uplatnit na 
všechny příchutě a přísady, které mohou zvýšit chuťové kvality.

Pozměňovací návrh 513
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zakáží použití těchto 
přísad v tabákových výrobcích:

vypouští se

a) vitaminy a jiné přísady, které vytváří 
dojem, že tabákový výrobek je zdraví
prospěšný nebo že představuje snížené 
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zdravotní riziko, nebo
b) kofein a taurin a další přísady a 
stimulující složky, které jsou spojovány s 
energií a vitalitou, nebo
c) přísady, jejichž vlastnosti způsobují 
zbarvení emisí.

Or. de

Odůvodnění

Neexistuje žádný vědecký důkaz, jímž by bylo možné na základě toxikologických studií 
tento zákaz odůvodnit. Mimo to zde nejsou zmíněni výrobci, zkušební metody ani 
smysluplná kritéria, jimiž by bylo možné tyto důkazy získat.

Pozměňovací návrh 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zakáží použití těchto 
přísad v tabákových výrobcích:

vypouští se

a) vitaminy a jiné přísady, které vytváří 
dojem, že tabákový výrobek je zdraví 
prospěšný nebo že představuje snížené 
zdravotní riziko, nebo
b) kofein a taurin a další přísady a 
stimulující složky, které jsou spojovány s 
energií a vitalitou, nebo
c) přísady, jejichž vlastnosti způsobují 
zbarvení emisí.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 515
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zakáží použití těchto 
přísad v tabákových výrobcích:

4. Zakazuje se použití těchto přísad a 
aromat v tabákových výrobcích a jejich 
složkách:

Or. de

Pozměňovací návrh 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zakáží použití těchto 
přísad v tabákových výrobcích:

4. V příloze -1 nebudou obsaženy tyto 
přísady v tabákových výrobcích:

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.

Pozměňovací návrh 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vitaminy a jiné přísady, které vytváří 
dojem, že tabákový výrobek je zdraví 
prospěšný nebo že představuje snížené

vypouští se
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zdravotní riziko, nebo

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vitaminy a jiné přísady, které vytváří 
dojem, že tabákový výrobek je zdraví 
prospěšný nebo že představuje snížené 
zdravotní riziko, nebo

a) vitaminy nebo

Or. en

Odůvodnění

Výraz „jiné přísady“ je velmi neurčitý a nevychází z vědeckých důkazů, a tudíž může 
vést k subjektivním výkladům a obchodním subjektům a správním orgánům, které 
nesou odpovědnost za dohled, přinést právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 519
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vitaminy a jiné přísady, které vytváří 
dojem, že tabákový výrobek je zdraví 
prospěšný nebo že představuje snížené 
zdravotní riziko, nebo

a) vitaminy nebo

Or. es
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Pozměňovací návrh 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) cukr nebo podobné přísady, které 
zmírňují nebo mění původní tabákovou 
příchuť nebo chuť, s cílem zlepšit 
chuťové kvality nebo zvýšit přitažlivost 
nebo

Or. en

Odůvodnění

Cukr se často používá ke zmírnění nebo změně původní tabákové příchuti nebo chuti 
s cílem zvýšit přitažlivost nebo zlepšit chutnost pro mladé lidi nebo ty, kteří 
s kouřením začínají.

Pozměňovací návrh 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kofein a taurin a další přísady a 
stimulující složky, které jsou spojovány s 
energií a vitalitou, nebo

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kofein a taurin a další přísady a 
stimulující složky, které jsou spojovány s 
energií a vitalitou, nebo

b) kofein a taurin nebo

Or. en

Odůvodnění

Výraz „jiné přísady“ je velmi neurčitý a nevychází z vědeckých důkazů, a tudíž může 
vést k subjektivním výkladům a obchodním subjektům a správním orgánům, které 
nesou odpovědnost za dohled, přinést právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 523
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kofein a taurin a další přísady a 
stimulující složky, které jsou spojovány s 
energií a vitalitou, nebo

b) kofein a taurin nebo

Or. es

Pozměňovací návrh 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přísady, jejichž vlastnosti způsobují 
zbarvení emisí.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 525
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. -c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ca) Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle 
nebo jiné technické prvky umožňující 
změnu intenzity chuti nebo kouře. Filtry a 
kapsle nesmí obsahovat tabák.

Or. de

Pozměňovací návrh 526
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. -c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ca) Obchodní sdělení poukazující na 
jakýkoli druh přísad, na jehož základě by 
spotřebitelé mohli dospět k závěru, že 
tabákový výrobek je zdraví prospěšný, 
snižuje riziko spotřeby tabáku nebo 
dodává energii, vitalitu nebo přináší jiný 
podobný užitek, musí být ve všech 
případech přísně zakázána.

Or. es
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Pozměňovací návrh 527
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle 
nebo jiné technické prvky umožňující 
změnu intenzity chuti nebo kouře. Filtry a 
kapsle nesmí obsahovat tabák.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 528
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle 
nebo jiné technické prvky umožňující 
změnu intenzity chuti nebo kouře. Filtry a 
kapsle nesmí obsahovat tabák.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí povolit, omezit nebo zakázat používání určitých složek by mělo vycházet 
ze spolehlivých vědeckých důkazů, které prokáží, zda určitá složka zvyšuje riziko 
spojené s užíváním daného výrobku nebo ne.

Pozměňovací návrh 529
Renate Sommer
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle 
nebo jiné technické prvky umožňující 
změnu intenzity chuti nebo kouře. Filtry a 
kapsle nesmí obsahovat tabák.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle 
nebo jiné technické prvky umožňující 
změnu intenzity chuti nebo kouře. Filtry a 
kapsle nesmí obsahovat tabák.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 531
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 5. Členské státy zakáží použití zařízení 
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složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle 
nebo jiné technické prvky umožňující 
změnu intenzity chuti nebo kouře. Filtry a 
kapsle nesmí obsahovat tabák.

umožňujících změnu intenzity kouře.
Filtry a kapsle nesmí obsahovat tabák.

Or. pl

Odůvodnění

Cigarety s charakteristickou vůní a chutí si získaly oblibu (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 navržená Komisí by tedy 
měla největší důsledky na trzích zemí, v nichž jsou cigarety s příchutí oblíbené, 
zatímco na trzích ostatních členských států by se prakticky neprojevila. Toto opatření 
je nepřiměřené, a jako takové by mělo být odstraněno.

Pozměňovací návrh 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van 
Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře. Filtry a kapsle 
nesmí obsahovat tabák.

5. Použití aromat ve složkách tabákových 
výrobků, jako například filtry, papíry, 
balení, kapsle nebo jiné technické prvky 
umožňující změnu intenzity chuti nebo 
kouře se zakazuje. Filtry a kapsle nesmí 
obsahovat tabák.

Or. en

Odůvodnění

Redakční změna, jejímž cílem je soulad s návrhem na vytvoření pozitivního seznamu.

Pozměňovací návrh 533
Jutta Haug
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře. Filtry a kapsle 
nesmí obsahovat tabák.

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení nebo kapsle
umožňující změnu intenzity chuti nebo 
kouře. Filtry a kapsle nesmí obsahovat 
tabák.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře. Filtry a kapsle 
nesmí obsahovat tabák.

(Netýká se českého znění. Jazyková oprava 
francouzské verze textu.).

Or. fr

Odůvodnění

Jazyková oprava.

Pozměňovací návrh 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
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složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře. Filtry a kapsle 
nesmí obsahovat tabák.

složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře, pod 
podmínkou, že mají k dispozici 
jednoznačný vědecký důkaz o tom, že 
určitá přísada zvyšuje toxicitu nebo 
návykovost výrobku. Filtry a kapsle nesmí 
obsahovat tabák.

Or. pl

Pozměňovací návrh 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře. Filtry a kapsle 
nesmí obsahovat tabák.

5. Členské státy zakáží použití aromat nebo 
přísad ve složkách tabákových výrobků, 
jako například filtry, papíry, balení, kapsle 
nebo jiné technické prvky umožňující 
změnu intenzity příchuti, chuti, vůně nebo 
kouře. Filtry a kapsle nesmí obsahovat 
tabák.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-5a. To se nevztahuje na  technické prvky, 
jejichž cílem je omezit některé škodlivé 
složky kouře.

Or. en
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Pozměňovací návrh 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-5a. Odstavec 5 se nevztahuje na 
technická opatření, jejichž cílem je omezit 
určité škodlivé složky kouře nebo zvýšit 
biologickou rozložitelnost tabákových 
výrobků.

Or. it

Pozměňovací návrh 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby se na tabákové 
výrobky náležitě použila ustanovení nebo 
podmínky stanovené nařízením (ES) č. 
1907/2006.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami,  
které jsou toxické, karcinogenní a samy o 
sobě návykové nebo jež mohou některé z 
výše uvedených účinků způsobit, a to 
v neshořelém stavu nebo při užití 
tabákového výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Na základě vědeckých poznatků 
neobsahuje příloha -1 přísady, jejichž 
množství zvyšuje toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku při jeho užití.

Or. en

Odůvodnění

Povoleny by neměly být přísady, které zvyšují toxický nebo návykový účinek 
tabákových výrobků, nikoli pouze ty, které je zvyšují „znatelným způsobem“.

Pozměňovací návrh 543
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Členské státy zakazují na základě 
veřejných vědeckých poznatků, které 
pochází ze zcela kvalifikovaných 
vědeckých zdrojů a jež jsou zveřejněny v 
příloze každého správního rozhodnutí, aby 
byly na trh uváděny tabákové výrobky s 
přísadami, jejichž množství objektivním 
způsobem zvyšuje toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku při jeho užití.

Or. es

Pozměňovací návrh 544
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek
tabákového výrobku při jeho užití.

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje zdravotní důsledky tabákového 
výrobku při jeho užití.

Or. en

Odůvodnění

Uvádění tabákových výrobků na trh by mělo být zvažováno v souvislosti s celkovými
zdravotními důsledky, jež má užívání tohoto výrobku na obyvatelstvo jako celek.

Pozměňovací návrh 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství patrným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „znatelným způsobem“ je příliš subjektivní, a z toho důvodu je obtížné jej 
posoudit. Směrnice musí vycházet ze spolehlivých a měřitelných vědeckých důkazů, na 
jejichž základě lze rozhodnout o omezení některých přísad.

Pozměňovací návrh 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství významně, na základě 
mezinárodní normy, zvyšuje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití.

Or. de

Pozměňovací návrh 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – druhý pododstavec

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 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznamují Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

vypouští se
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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.

Pozměňovací návrh 549
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 7. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 21 a vycházejí z nejnovějších 
vědeckých poznatků.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Cigarety s charakteristickou vůní a chutí si získaly oblibu (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 navržená Komisí by tedy 
měla největší důsledky na trzích zemí, v nichž jsou cigarety s příchutí oblíbené, 
zatímco na trzích ostatních členských států by se prakticky neprojevila. Toto opatření 
je nepřiměřené, a jako takové by mělo být odstraněno.

Pozměňovací návrh 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise na žádost členského státu nebo vypouští se
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z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 7. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 21 a vycházejí z nejnovějších 
vědeckých poznatků.

Or. de

Pozměňovací návrh 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 7. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 21 a vycházejí z nejnovějších 
vědeckých poznatků.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 552
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 

vypouští se
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spadá do oblasti působnosti odstavce 7. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 21 a vycházejí z nejnovějších 
vědeckých poznatků.

Or. en

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 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 7. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 21 a vycházejí z nejnovějších 
vědeckých poznatků.

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.

Pozměňovací návrh 554
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při 
použití odstavců 7 a 8 ukáže, že některá 
přísada nebo její určité množství 
znatelným způsobem zesiluje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití, se Komise zmocňuje k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
22, aby pro tyto přísady stanovila 
maximální úrovně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 555
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při 
použití odstavců 7 a 8 ukáže, že některá 
přísada nebo její určité množství 
znatelným způsobem zesiluje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití, se Komise zmocňuje k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
22, aby pro tyto přísady stanovila 
maximální úrovně.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při 
použití odstavců 7 a 8 ukáže, že některá 
přísada nebo její určité množství 
znatelným způsobem zesiluje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití, se Komise zmocňuje k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
22, aby pro tyto přísady stanovila 
maximální úrovně.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 557
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při 
použití odstavců 7 a 8 ukáže, že některá 
přísada nebo její určité množství 
znatelným způsobem zesiluje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití, se Komise zmocňuje k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
22, aby pro tyto přísady stanovila 
maximální úrovně.

vypouští se

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 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při 
použití odstavců 7 a 8 ukáže, že některá 
přísada nebo její určité množství 
znatelným způsobem zesiluje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití, se Komise zmocňuje k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
22, aby pro tyto přísady stanovila 
maximální úrovně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí omezit nebo zakázat určitý výrobek kvůli jeho přísadám uvedeným v 
odstavcích 7 a 8 musí vycházet ze spolehlivých a měřitelných vědeckých důkazů a 
musí se projednávat v souvislosti s budoucím přezkumem směrnice. Kromě toho jsou 
tyto aspekty považovány za podstatné prvky legislativního aktu, a jakákoli jejich 
změna by měla podléhat řádnému legislativnímu postupu.

Pozměňovací návrh 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při 
použití odstavců 7 a 8 ukáže, že některá 
přísada nebo její určité množství 
znatelným způsobem zesiluje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití, se Komise zmocňuje k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
22, aby pro tyto přísady stanovila 
maximální úrovně.

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků ukáže, že některá přísada nebo 
její určité množství zesiluje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití, pouze převyšuje-li její 
přítomnost nebo koncentrace určitý 
stupeň, včetně standardních 
bezpečnostních limitů, se Komise 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 22, aby pro tyto 
přísady stanovila maximální úrovně 
pomocí příslušné úpravy přílohy -1.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá návrhu na vytvoření pozitivního seznamu coby podmínky pro používání 
přísad; ustanovení, že Komise stanoví maximální úrovně, by se mělo uplatnit na 
přísady, které jsou toxické nebo návykové, pouze jsou-li přítomny v určité
koncentraci.

Pozměňovací návrh 560
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při použití 
odstavců 7 a 8 ukáže, že některá přísada 
nebo její určité množství znatelným 
způsobem zesiluje toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku při jeho užití, 
se Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady stanovila maximální 
úrovně.

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při použití 
odstavců 7 a 8 ukáže, že některá přísada 
nebo její určité množství znatelným 
způsobem zesiluje toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku při jeho užití, 
uplatní se obvyklý legislativní postup, jímž 
se pro tyto přísady stanoví maximální 
úrovně.

Or. el
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Odůvodnění

Pro stanovení maximální úrovně přísad, které na základě vědeckých údajů znatelným 
způsobem zesilují toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku, se použije 
obvyklý legislativní postup.

Pozměňovací návrh 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při použití 
odstavců 7 a 8 ukáže, že některá přísada 
nebo její určité množství znatelným 
způsobem zesiluje toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku při jeho užití, 
se Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady stanovila maximální 
úrovně.

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při použití 
odstavců 7 a 8 ukáže, že některá přísada 
nebo její určité množství podle 
mezinárodně uznávané normy významně 
zesiluje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití, se 
Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady stanovila maximální 
úrovně.

Or. de

Pozměňovací návrh 562
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 

vypouští se
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k podstatné změně okolností.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 563
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 564
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 

vypouští se
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k podstatné změně okolností.

Or. cs

Pozměňovací návrh 565
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Má-li být všem spotřebitelům v celé EU zajištěna vysoká a stejná úroveň ochrany 
zdraví, měly by se na tabákové výrobky ke kouření, jiné než cigarety a tabák k 
ručnímu balení cigaret, vztahovat stejné požadavky na označování.

Pozměňovací návrh 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, 
Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 

vypouští se
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článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

Or. en

Odůvodnění

Při omezování přísad nesmí vznikat právní mezery.  Aromata ve výrobcích, jako jsou 
doutníčky a tabák do vodních dýmek, sice v porovnání s cigaretami a tabákem k 
ručnímu balení cigaret užívá menší množství kuřáků, přesto rovněž lákají mladé 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer 
Fjellner, Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety,
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety a 
tabák k ručnímu balení cigaret mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5.

Or. en

Odůvodnění

Tabákové výrobky, které neprodukují kouř, užívají především příslušníci starší 
generace, a tudíž by měly být osvobozeny od zákazu týkajícího se charakteristické 
příchuti. Kromě toho by právní předpisy měly upřednostňovat tradiční tabákové 
výrobky a výrobky, které nesou nižší riziko než cigarety.

Pozměňovací návrh 570
Carl Schlyter
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

10. Příchuti používané v tabáku pro orální 
užití (snus) mají výjimku, pokud jde o 
ustanovení obsažená v odstavci 1. Pokud 
Švédsko do čtyř let od vstupu této 
směrnice v platnost nepřijme opatření, 
která se budou týkat příchutí a vycházet z 
úmluvy o kontrole tabáku a jejích pokynů, 
Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci .

Or. en

Odůvodnění

Co se týče přísad, všechny tabákové výrobky by měly podléhat stejným ustanovením, s 
výjimkou tabáku pro orální užití (snus), který je velmi zvláštním případem. EU je 
zcela oprávněna regulovat přísady tabáku pro orální užití, nicméně tato záležitost je
ve Švédsku velmi citlivá, a tudíž by mu mělo být umožněno tyto přísady regulovat.
Pokud tak neučiní do čtyř let, měla by se něj vztahovat stejná pravidla jako u 
ostatních tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 571
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety,
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety a 
tabák k ručnímu balení cigaret mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5.
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Or. de

Pozměňovací návrh 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, 
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabák 
pro orální užití mají výjimku, pokud jde o 
zákazy stanovené v odstavcích 1 a 5.

Or. de

Odůvodnění

Spotřeba tradičního šňupacího a žvýkacího tabáku je výsadou několika málo oblastí
Evropy a souvisí se zachováním tradic. Mimo to šňupací a žvýkací tabák konzumují 
převážně starší osoby. V ustanoveních o označování uvedených v článcích 10 a 11 se 
na šňupací a žvýkací tabák vztahují mírnější ustanovení, jako tomu je u doutníků, 
doutníčků a dýmkového tabáku. Stejná výjimka by se proto měla použít v článku 6.

Pozměňovací návrh 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se zmocňuje 
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článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

pomocí aktů v přenesené pravomoci buď 
tuto výjimku zrušit, dojde-li k podstatné 
změně okolností alespoň o 20 % na 10 
trzích členských států s největším 
objemem, na základě údajů o prodeji 
poskytnutých v souladu s čl. 5 odst. 4;
nebo zvýšit stupeň rozšíření příslušné 
kategorie výrobku ve věkové skupině 
spotřebitelů mladších 25 let o 10 
procentních bodů přinejmenším v 10 
členských státech, a to podle ____ [datum 
bude stanoveno při přijetí směrnice] 
zprávy Eurobarometru nebo 
odpovídajících prevalenčních studií;

Or. en

Odůvodnění

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future 
revisions of the Directive under the ordinary legislative process and taking into 
account the evolution of the market in the medium and long term.It is also important 
to redefine "substantial change of circumstances" when considering the elimination of 
exceptions, and that the current definition of a volume change of 10% in at least 10 
Member States (markets) would be easily achievable without generating any 
substantial change in the volume market. This is because the market in 10 of the 
member countries is currently extremely low.

Pozměňovací návrh 574
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5.
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Or. de

Odůvodnění

Výjimka ze zákazu některých tabákových výrobků zasahuje do oblasti působnosti 
článku 6. Zrušení těchto výjimek by tedy mělo být považováno za základní ustanovení 
směrnice a měly by se jím i nadále zabývat dva zákonodárné orgány podle řádného
legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5.

Or. it

Odůvodnění

U podstatných prvků směrnice by se měl použít řádný legislativní postup.

Pozměňovací návrh 576
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
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výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5.

Or. en

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 577
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5.

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 odst. 10 obsahuje podstatné prvky směrnice, a proto nespadá do působnosti 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 578
Frédérique Ries
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret, tabák do 
vodních dýmek a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, mají výjimku, pokud jde 
o zákazy stanovené v odstavcích 1 a 5. 
Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem zrušení této výjimky, 
dojde-li podle zprávy Komise vycházející z 
údajů poskytnutých příslušnými orgány v 
členských státech k podstatné změně 
okolností.

Or. fr

Odůvodnění

Vysoká spotřeba tabáku z vodních dýmek, jako je hookah (shisha), u mladých lidí si 
zaslouží zvýšenou pozornost z hlediska zdraví. Stejně tak je důležité, aby se na tyto 
výrobky rovněž vztahovala ustanovení článku 6 o informacích, které mají být 
poskytnuty o složkách, a článku 10 o zdravotních sděleních.

Pozměňovací návrh 579
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Stejně tak mají výjimku 
výrobky šňupavého tabáku. Komise se v 
souladu s článkem 22 zmocňuje přijímat
akty v přenesené pravomoci za účelem 
zrušení této výjimky, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.
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Or. de

Pozměňovací návrh 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret, tabák do 
vodních dýmek a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, mají výjimku, pokud jde 
o zákazy stanovené v odstavcích 1 a 5.
Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem zrušení této výjimky, 
dojde-li podle zprávy Komise k podstatné 
změně okolností.

Or. ro

Pozměňovací návrh 581
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, nemají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. el

Odůvodnění

Tato směrnice poskytuje všem spotřebitelům tabákových výrobků stejnou ochranu.
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Pozměňovací návrh 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret, tabák do 
vodních dýmek a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, mají výjimku, pokud jde 
o zákazy stanovené v odstavcích 1 a 5.
Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem zrušení této výjimky, 
dojde-li podle zprávy Komise k podstatné 
změně okolností.

Or. it

Odůvodnění

Z Eurobarometru vyplývá, že vodní dýmky používají mladí lidé a studenti více než jiné
skupiny.

Pozměňovací návrh 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. -10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-10a. Chtějí-li výrobci a dovozci přidat 
složku do přílohy -I, podají žádost Komisi.
K žádosti jsou přiloženy tyto údaje:
a) jméno nebo název společnosti a trvalá  
adresa žadatele,
b) chemický název složky;
c) funkce složky a maximální množství, 
které lze použít v jedné cigaretě; a
d) jednoznačný důkaz, podepřený 
vědeckými údaji, že daná složka nesplňuje 
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žádná kritéria pro vyloučení uvedená v 
tomto článku.
Komise může požádat příslušný vědecký 
výbor o informaci, zda daná složka 
splňuje některá kritéria pro vyloučení 
uvedená v tomto článku sama o sobě nebo 
jen v určité koncentraci. Komise přijme 
rozhodnutí v souladu s postupem 
stanoveným v odstavci 1 nejpozději jeden 
rok poté, co obdrží žádost.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba stanovit postup pro uvádění složek na pozitivní seznam.

Pozměňovací návrh 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. -10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-10a. Ustanovení článku 6 této směrnice 
se nevztahují na tabák pro orální užití 
(snus).

Or. sv

Odůvodnění

V EU je prodej tabáku pro orální užití všeobecně zakázán, a tudíž z hlediska 
přeshraničního zájmu není nutné jeho obsah na úrovni EU regulovat. Regulace by 
měla být zajištěna na vnitrostátní úrovni členským státem (Švédsko), kde je jeho 
prodej povolen. Návrh směrnice předložený Komisí není dostatečný například
v oblasti regulace škodlivých přísad. Látky, které mohou poškodit lidské zdraví nejsou 
nijak zajištěny, zatímco pro běžná aromata jsou stanoveny přísné předpisy.

Pozměňovací návrh 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Článek -6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -6a
V regionech, kde se pěstuje tabák, se zřídí 
fond pro podporu pro pěstitelů tabáku, 
který pěstitelům vynahradí ztráty vzniklé v 
důsledku provádění této směrnice.
Prostředky z tohoto fondu se přidělí 
pěstitelům, na něž dopadne pokles 
poptávky po surovém tabáku a rovněž těm, 
kteří chtějí zanechat pěstování tabáku a 
změnit své výrobní zaměření.

Or. pl

Odůvodnění

Provádění ustanovení této směrnice povede ke snížení poptávky po surovém tabáku v 
EU a případně k jeho nahrazení surovým tabákem ze třetích zemí. Znamená to snížení
příjmů pěstitelů a nárůst nezaměstnanosti. V souvislosti s tím by měl být vytvořen fond 
pro podporu pěstitelů tabáku, na něž dopadne pokles poptávky po surovém tabáku a 
rovněž těm, kteří chtějí zanechat pěstování tabáku a změnit své výrobní zaměření.

Pozměňovací návrh 586
Marit Paulsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na každém jednotlivém balení 
tabákových výrobků a každém vnějším 
obalu se uvede zdravotní varování v 
úředním jazyce nebo jazycích členského 
státu, v němž je výrobek uveden na trh.

1. S výjimkou výrobků uvedených 
v článku 15 se na každém jednotlivém 
balení tabákových výrobků a každém 
vnějším obalu uvede zdravotní varování v 
úředním jazyce nebo jazycích členského 
státu, v němž je výrobek uveden na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na každém jednotlivém balení 
tabákových výrobků a každém vnějším 
obalu se uvede zdravotní varování v 
úředním jazyce nebo jazycích členského 
státu, v němž je výrobek uveden na trh.

1. Na každém jednotlivém balení 
tabákových výrobků a každém vnějším 
obalu, s výjimkou průhledného celofánu
používaného v maloobchodním prodeji, 
se uvede zdravotní varování v úředním 
jazyce nebo jazycích členského státu, v 
němž je výrobek uveden na trh.

Or. es

Odůvodnění

Směrnice již tuto úvahu zohledňuje, díky čemuž lze zdravotní varování na obalu vidět 
skrze průhledný celofán.

Pozměňovací návrh 588
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdravotní varování pokrývají celý 
povrch, který je pro ně vyhrazen, a žádným 
způsobem je nelze komentovat, 
parafrázovat nebo se na ně odvolávat.

2. Zdravotní varování pokrývají celý 
povrch, který je pro ně vyhrazen.

Or. nl

Pozměňovací návrh 589
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou 
integritu a viditelnost musí být zdravotní 
varování vytištěna neodstranitelně, musí 
být nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 590
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování
umístěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku .

Or. cs

Pozměňovací návrh 591
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, bezpečnostních prvků 
nebo jakýmkoliv typem balení, pytlíku, 
kapsy, krabice nebo jiného prostředku nebo 
otvíráním jednotlivého balení.

Or. de

Pozměňovací návrh 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, sledovacích a dohledávacích 
značek, bezpečnostních prvků nebo 
jakýmkoliv typem balení, pytlíku, kapsy, 
krabice nebo jiného prostředku nebo 
otvíráním jednotlivého balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení. Stejné bezpečnostní úvahy 
odůvodňují zachování tohoto ustanovení 
ve směrnici 2001/37/ES, kde je umožněno, 
aby na krabice doutníků byla varování 
umístěna pomocí odstranitelných nálepek.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je obnovit ustanovení ze směrnice 2001, a to ze zřejmých důvodů souvisejících s 
náklady v daném odvětví trhu.

Pozměňovací návrh 594
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem 
neprůhledného balení, pytlíku, kapsy, 
krabice nebo jiného prostředku nebo 
otvíráním jednotlivého balení.

Or. de



AM\935758CS.doc 59/61 PE510.715v01-00

CS

Odůvodnění

Tisknout zdravotní varování na průhledný obal je zbytečné, jelikož varování na obalu
samotném je přes průhledný obal snadno viditelné.

Pozměňovací návrh 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, 
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení. U tabákových výrobků jiných než 
cigarety, tabáku k ručnímu balení cigaret 
a u tabákových výrobků, které 
neprodukují kouř lze zdravotní varování 
umístit pomocí nálepek, které musí být 
neodstranitelné.

Or. de

Odůvodnění

Balení mají různou velikost a podobu a doutníky se vyrábí v malých množstvích, a pro 
výrobce doutníků je tudíž vhodné používat zdravotní varování ve formě nálepek. Také 
směrnice 2001/37/ES tuto výjimku umožňuje.

Pozměňovací návrh 596
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3



PE510.715v01-00 60/61 AM\935758CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

U výrobků vyráběných v malých 
množstvích mohou být výše uvedená 
zdravotní varování umístěna pomocí 
nálepky, za předpokladu, že jsou nálepky 
umístěny v místě původu a že je nelze 
odstranit bez poškození obalu.

Or. es

Pozměňovací návrh 597
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. -3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-3a. Má-li být zajištěna jednoznačnost a 
viditelnost, především u grafických 
varování, je možné použít adhesivní 
nálepky, a to za předpokladu, že je nelze 
z obalu odstranit a že jsou používány 
výhradně u obalových materiálů, na něž je 
obtížné nebo nemožné kombinovaná 
varování vytisknout.

Or. es
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Odůvodnění

Je důležité zajistit viditelnost varování umístěných na obalech, na něž je obtížné 
tisknout, jako je kov nebo dřevo.


