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Pozměňovací návrh 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jedinečný identifikátor umožňuje určit: 2. Jedinečný identifikátor, který je 
bezpečný a nelze jej duplikovat, umožňuje 
určit:

Or. pl

Odůvodnění

Identifikátor by měl být bezpečný a nemělo by být možné jej duplikovat. Znamená to,
že se nesmí skládat pouze z řady čísel a písmen bez dalších bezpečnostních prvků, 
jelikož tyto prvky lze snadno napodobit.

Pozměňovací návrh 943
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) název výrobku; e) popis výrobku;

Or. en

Odůvodnění

Co se týče odst. 2 pís. e), navrhuji používat terminologii, která odpovídá terminologii 
příslušného protokolu WHO.

Pozměňovací návrh 944
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zamýšlený trh maloobchodního prodeje; vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 945
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 946
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; vypouští se
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Or. it

Odůvodnění

Tento požadavek vysledovatelnosti dosud není součástí protokolu o odstranění 
nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, a jeho zavedení by mohlo řadu 
operátorů přinutit k odchodu z trhu, což by narušilo hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 948
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g
2012/0366(COD)
Čl. 14 odst. 2 písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; g) zamýšlenou trasu přepravy, datum 
přepravy, místo určení, přepravce a 
příjemce;

Or. fr

Odůvodnění

Návrh směrnice by měl být v souladu s požadavky, které ukládá Rámcová úmluva 
Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a její protokol.

Pozměňovací návrh 949
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; g) zamýšlenou trasu přepravy, datum 
přepravy, místo určení, místo odeslání a 
příjemce;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 950
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; g) zamýšlenou trasu přepravy od výrobce k 
prvnímu zákazníkovi, a použité sklady;

Or. es

Pozměňovací návrh 951
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) případně dovozce do Unie; vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 952
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) případně dovozce do Unie; vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) případně dovozce do Unie; vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Tento požadavek vysledovatelnosti dosud není součástí protokolu o odstranění 
nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, a jeho zavedení by mohlo řadu 
operátorů přinutit k odchodu z trhu, což by narušilo hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 954
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečnou trasu přepravy z výrobního 
závodu k prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně všech použitých skladů;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečnou trasu přepravy z výrobního 
závodu k prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně všech použitých skladů;

i) trasu přepravy z výrobního závodu k 
prvnímu odběrateli, včetně všech 
použitých skladů;

Or. it
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Odůvodnění

Tento požadavek vysledovatelnosti dosud není součástí protokolu o odstranění 
nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, a jeho zavedení by mohlo řadu 
operátorů přinutit k odchodu z trhu, což by narušilo hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 956
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečnou trasu přepravy z výrobního 
závodu k prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně všech použitých skladů;

i) trasu přepravy z výrobního závodu k 
prvnímu zákazníkovi, včetně všech 
použitých skladů;

Or. en

Odůvodnění

Sledování přepravy k prvnímu maloobchodnímu prodejci je velmi obtížné a v praxi 
velmi zatěžující. Proto se navrhuje zmínit prvního „zákazníka“.

Pozměňovací návrh 957
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečnou trasu přepravy z výrobního 
závodu k prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně všech použitých skladů;

i) trasu přepravy z výrobního závodu k 
prvnímu zákazníkovi, včetně všech 
použitých skladů;

Or. es

Pozměňovací návrh 958
Georgios Koumoutsakos
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečnou trasu přepravy z výrobního 
závodu k prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně všech použitých skladů;

i) předpokládanou trasu přepravy z 
výrobního závodu k prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, včetně všech 
použitých skladů;

Or. el

Pozměňovací návrh 959
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 960
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce;

vypouští se

Or. el
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Pozměňovací návrh 961
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce;

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního zákazníka;

Or. en

Odůvodnění

Sledování přepravy k prvnímu maloobchodnímu prodejci je velmi obtížné a v praxi 
velmi zatěžující. Proto se navrhuje zmínit prvního „zákazníka“.

Pozměňovací návrh 962
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce;

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního odběratele;

Or. cs

Pozměňovací návrh 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
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prodejce; závodu po prvního odběratele;

Or. it

Odůvodnění

Tento požadavek vysledovatelnosti dosud není součástí protokolu o odstranění 
nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, a jeho zavedení by mohlo řadu 
operátorů přinutit k odchodu z trhu, což by narušilo hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 964
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce;

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního zákazníka;

Or. es

Pozměňovací návrh 965
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 966
Georgios Koumoutsakos



PE510.719v01-00 12/57 AM\935762CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce.

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 967
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce.

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního zákazníka.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s předchozím pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh 968
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce.

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního odběratele.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce.

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního odběratele.

Or. it

Odůvodnění

Tento požadavek vysledovatelnosti dosud není součástí protokolu o odstranění 
nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, a jeho zavedení by mohlo řadu 
operátorů přinutit k odchodu z trhu, což by narušilo hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 970
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. -2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-2a. Členské státy zajistí, aby byly 
jedinečné identifikátory na jednotlivých 
baleních propojeny s jedinečným 
identifikátorem na vnějším balení. Každá 
změna provedená ve spojení mezi 
jednotlivými baleními a vnějším balením 
by měla být zaznamenána v databázi 
uvedené v odstavci 6.

Or. en
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Pozměňovací návrh 971
Jutta Haug

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. -2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-2a. Členské státy rovněž zajistí, aby 
cigaretové výrobky, které jsou uváděny na 
trh Unie nebo jsou k tomu určeny, byly 
vyráběny natolik složitým způsobem, že 
jím bude konečný výrobek chráněn před 
paděláním.
V tomto smyslu jsou bezpečnostními 
prvky:
a) cigaretový papír; 
b) papírový obal filtru;
c) vodoznak;
c) perforace;
d) hlubotisk;
e) vícebarevný tisk.

Or. en

Pozměňovací návrh 972
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotlivých balení do své 
držby, jakož i veškeré jejich interní pohyby 
a konečný výstup z jejich držby. Tuto 

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávaly 
převzetí všech jednotlivých balení 
a vnějších balení do své držby, jakož i 
veškeré jejich interní pohyby a konečný 
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povinnost lze splnit prostřednictvím 
záznamu v souhrnné formě, např. záznamu 
vnějšího balení, za předpokladu, že 
zůstane umožněno sledování a 
dohledávání jednotlivých balení.

výstup z jejich držby, a předávaly tyto 
údaje v elektronické podobě do zařízení 
pro uchovávání údajů v souladu 
s odstavcem 6. Tuto povinnost lze splnit 
prostřednictvím záznamu v souhrnné 
formě, např. záznamu vnějšího balení, jak 
je uvedeno v odstavci 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali 
převzetí všech jednotlivých balení do své 
držby, jakož i veškeré jejich interní pohyby 
a konečný výstup z jejich držby. Tuto 
povinnost lze splnit prostřednictvím 
záznamu v souhrnné formě, např. záznamu 
vnějšího balení, za předpokladu, že zůstane 
umožněno sledování a dohledávání 
jednotlivých balení.

3. Členské státy zajistí, aby bylo 
zaznamenáno předání všech jednotlivých 
balení mezi výrobcem a prvním 
odběratelem, jakož i veškeré jejich interní 
pohyby a konečný výstup z jejich držby. 
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím 
záznamu v souhrnné formě, např. záznamu 
vnějšího balení, za předpokladu, že zůstane 
umožněno sledování a dohledávání 
jednotlivých balení. 

Or. cs

Pozměňovací návrh 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotlivých balení do své 
držby, jakož i veškeré jejich interní pohyby 
a konečný výstup z jejich držby. Tuto 
povinnost lze splnit prostřednictvím 
záznamu v souhrnné formě, např. záznamu 
vnějšího balení, za předpokladu, že zůstane 
umožněno sledování a dohledávání 
jednotlivých balení.

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávaly
převzetí všech jednotlivých balení a 
vnějších přepravních balení do své držby, 
jakož i veškeré jejich interní pohyby a 
konečný výstup z jejich držby. Tuto 
povinnost lze splnit prostřednictvím 
záznamu v souhrnné formě, např. záznamu 
vnějšího balení, za předpokladu, že zůstane 
umožněno sledování a dohledávání 
jednotlivých balení.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo souladu s protokolem WHO o odstranění nezákonného obchodu 
s tabákovými výrobky, je třeba veškerá vnější balení, včetně palet, beden a kartonů 
opatřit jedinečným identifikátorem.

Pozměňovací návrh 975
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotlivých balení do své 
držby, jakož i veškeré jejich interní pohyby 
a konečný výstup z jejich držby. Tuto 
povinnost lze splnit prostřednictvím 
záznamu v souhrnné formě, např. záznamu 

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu  
zákazníkovi, zaznamenávaly převzetí všech 
jednotlivých balení do své držby, jakož i 
veškeré jejich interní pohyby a konečný 
výstup z jejich držby. Tuto povinnost lze 
splnit prostřednictvím záznamu v souhrnné 
formě, např. záznamu vnějšího balení, za 
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vnějšího balení, za předpokladu, že zůstane 
umožněno sledování a dohledávání 
jednotlivých balení.

předpokladu, že zůstane umožněno 
sledování a dohledávání jednotlivých 
balení.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s předchozími obdobnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotlivých balení do své 
držby, jakož i veškeré jejich interní pohyby 
a konečný výstup z jejich držby. Tuto 
povinnost lze splnit prostřednictvím 
záznamu v souhrnné formě, např. záznamu 
vnějšího balení, za předpokladu, že zůstane 
umožněno sledování a dohledávání 
jednotlivých balení.

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po prvního odběratele, 
zaznamenávaly převzetí všech jednotlivých 
balení do své držby, jakož i veškeré jejich 
interní pohyby a konečný výstup z jejich 
držby. Tuto povinnost lze splnit 
prostřednictvím záznamu v souhrnné 
formě, např. záznamu vnějšího balení, za 
předpokladu, že zůstane umožněno 
sledování a dohledávání jednotlivých 
balení.

Or. it

Odůvodnění

Tento požadavek přesahuje ustanovení o sledování a dohledávání obsažená v 
protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, která končí u 
prvního subjektu, a rozšířením oblasti působnosti tímto způsobem by se vše ještě více 
zkomplikovalo.
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Pozměňovací návrh 977
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotlivých balení do své 
držby, jakož i veškeré jejich interní pohyby 
a konečný výstup z jejich držby. Tuto 
povinnost lze splnit prostřednictvím 
záznamu v souhrnné formě, např. záznamu 
vnějšího balení, za předpokladu, že zůstane 
umožněno sledování a dohledávání 
jednotlivých balení.

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu  
zákazníkovi, zaznamenávaly převzetí všech 
jednotlivých balení do své držby, jakož i 
veškeré jejich interní pohyby a konečný 
výstup z jejich držby. Tuto povinnost lze 
splnit prostřednictvím záznamu v souhrnné 
formě, např. záznamu vnějšího balení, za 
předpokladu, že zůstane umožněno 
sledování a dohledávání jednotlivých 
balení.

Or. es

Pozměňovací návrh 978
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. -3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-3a. Technologie používaná ke sledování 
a dohledávání by měla být vlastnictvím 
hospodářských subjektů, které nemají 
právní ani obchodní vazby na tabákový 
průmysl, a ty by je rovněž měly 
provozovat. 

Or. es

Odůvodnění

Je třeba oddělit sledující od sledovaných.
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Pozměňovací návrh 979
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 
nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 980
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali prvním 
odběratelům, nezbytné vybavení, které 
umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, 
uskladnění, přepravu tabákových výrobků 
nebo jiné nakládání s nimi. Toto vybavení 
musí být schopné přečíst a předat údaje v 
elektronické podobě do zařízení pro 
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vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 
nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

uchovávání údajů podle odstavce 6. 

Or. cs

Pozměňovací návrh 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 
nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které určí členské státy a jež 
umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, 
uskladnění, přepravu tabákových výrobků 
nebo jiné nakládání s nimi. Toto vybavení 
musí být schopné přečíst a předat údaje v
elektronické podobě do zařízení pro 
uchovávání údajů podle odstavce 6.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly stanovit, jaký druh zařízení se má použít.

Pozměňovací návrh 982
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 
nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po prvního 
zákazníka, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 
nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu odběrateli, včetně 
dovozců, skladů a přepravních společností, 
nezbytné vybavení, které umožní 
zaznamenávat zakoupení, prodej, 
uskladnění, přepravu tabákových výrobků 
nebo jiné nakládání s nimi. Toto vybavení 
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nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

musí být schopné v souladu 
s mezinárodními standardy přečíst a 
předat údaje v elektronické podobě do 
zařízení pro uchovávání údajů podle 
odstavce 6.

Or. it

Odůvodnění

Tyto požadavky dosud nejsou součástí protokolu o odstranění nezákonného obchodu 
s tabákovými výrobky, a jejich zavedení by subjekty nadměrně zatížilo a řadu z nich 
by mohlo přinutit k odchodu z trhu, což by narušilo hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 984
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 
nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po prvního 
zákazníka, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 
nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 985
Cristiana Muscardini
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Uchované údaje nesmí být žádným 
hospodářským subjektem, který je zapojen 
do obchodu s tabákovými výrobky, 
změněny nebo vymazány, nicméně 
hospodářský subjekt, který údaje vložil, a 
další hospodářské subjekty přímo dotčené 
tímto zápisem, jako například dodavatel 
nebo příjemce, mohou k dříve vloženým 
údajům poskytnout své komentáře. 
Dotčený hospodářský subjekt doplní 
správné údaje a odkaz na předchozí 
záznam, který podle něj vyžaduje opravu. 
Za výjimečných okolností a na základě 
předložení dostatečných důkazů může 
příslušný orgán v členském státě, v němž 
byl učiněn příslušný záznam, nebo 
příslušný orgán v členském státě dovozu v 
případě, že byl záznam učiněn mimo Unii, 
povolit změnu nebo vymazání dříve 
zaznamenaných údajů.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 986
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků uzavřeli 
smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou 
třetí stranou, která bude spravovat 
zařízení pro ukládání údajů týkajících se 
dotčeného výrobce nebo dovozce. Zařízení 
pro uchovávání údajů se fyzicky nachází 
na území Unie. Vhodnost třetí strany, 
zejména její nezávislost a technické 

vypouští se
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schopnosti, stejně jako příslušnou 
smlouvu schvaluje a monitoruje externí 
auditor, kterého navrhuje a platí tabákový 
výrobce a schvaluje Komise. Členské státy 
zajistí, aby zařízení pro uchovávání údajů 
bylo plně transparentní a aby do něj měly 
příslušné orgány členských států, Komise 
a nezávislá třetí strana vždy plný přístup. 
V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy nebo Komise poskytnout 
výrobcům nebo dovozcům přístup k těmto 
informacím za předpokladu, že obchodně 
citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.

Or. it

Pozměňovací návrh 987
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků uzavřeli
smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou 
třetí stranou, která bude spravovat zařízení 
pro ukládání údajů týkajících se dotčeného 
výrobce nebo dovozce. Zařízení pro 
uchovávání údajů se fyzicky nachází na 
území Unie. Vhodnost třetí strany, zejména 
její nezávislost a technické schopnosti, 
stejně jako příslušnou smlouvu schvaluje a 
monitoruje externí auditor, kterého 
navrhuje a platí tabákový výrobce a 
schvaluje Komise. Členské státy zajistí, 
aby zařízení pro uchovávání údajů bylo 
plně transparentní a aby do něj měly 
příslušné orgány členských států, Komise a 
nezávislá třetí strana vždy plný přístup. V 
řádně odůvodněných případech mohou 

6. Členské státy uzavřou smlouvy o 
uchovávání údajů s nezávislou třetí 
stranou, která bude spravovat zařízení pro 
ukládání údajů týkajících se výrobců a 
dovozců tabákových výrobků 
podléhajících jejich jurisdikci. Zařízení 
pro uchovávání údajů se fyzicky nachází 
na území Unie. Vhodnost třetí strany, 
zejména její nezávislost a technické 
schopnosti, stejně jako příslušnou smlouvu 
schvaluje a monitoruje externí auditor, 
kterého jmenuje Komise. Náklady spojené 
se smlouvami o uchovávání údajů a 
auditory hradí výrobci a dovozci 
tabákových výrobků v závislosti na počtu
jedinečných identifikátorů podléhajících 
jejich jurisdikci. Členské státy zajistí, aby 
zařízení pro uchovávání údajů bylo plně 
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členské státy nebo Komise poskytnout 
výrobcům nebo dovozcům přístup k těmto 
informacím za předpokladu, že obchodně 
citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.

transparentní a aby do něj měly příslušné 
orgány členských států, Komise a nezávislá 
třetí strana vždy plný přístup. V řádně 
odůvodněných případech mohou členské 
státy nebo Komise poskytnout výrobcům 
nebo dovozcům přístup k těmto 
informacím za předpokladu, že obchodně 
citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků uzavřeli
smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou 
třetí stranou, která bude spravovat zařízení 
pro ukládání údajů týkajících se dotčeného 
výrobce nebo dovozce. Zařízení pro 
uchovávání údajů se fyzicky nachází na 
území Unie. Vhodnost třetí strany, zejména 
její nezávislost a technické schopnosti, 
stejně jako příslušnou smlouvu schvaluje a 
monitoruje externí auditor, kterého 
navrhuje a platí tabákový výrobce a 
schvaluje Komise. Členské státy zajistí, 
aby zařízení pro uchovávání údajů bylo 
plně transparentní a aby do něj měly 
příslušné orgány členských států, Komise a 
nezávislá třetí strana vždy plný přístup. V 
řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy nebo Komise poskytnout 
výrobcům nebo dovozcům přístup k těmto 
informacím za předpokladu, že obchodně 
citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 

6. Členské státy uzavřou smlouvy o 
uchovávání údajů s nezávislou třetí 
stranou, která bude spravovat zařízení pro 
ukládání údajů týkajících se výrobců a 
dovozců tabákových výrobků 
podléhajících jejich jurisdikci. Zařízení 
pro uchovávání údajů se fyzicky nachází 
na území Unie. Vhodnost třetí strany, 
zejména její nezávislost a technické 
schopnosti, stejně jako příslušnou smlouvu 
schvaluje a monitoruje externí auditor, 
kterého platí tabákový výrobce a jmenuje 
Komise. Členské státy zajistí, aby zařízení 
pro uchovávání údajů bylo plně 
transparentní a aby do něj měly příslušné 
orgány členských států, Komise a nezávislá 
třetí strana vždy plný přístup. V řádně 
odůvodněných případech mohou členské 
státy nebo Komise poskytnout výrobcům 
nebo dovozcům přístup k těmto 
informacím za předpokladu, že obchodně 
citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 
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příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.

příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Tabákový průmysl má dlouhou historii napomáhání pašování cigaret Z toho důvodu 
by neměl být povolen výběr společnosti, která ukládá údaje, ani externího auditora. 
Společnost, která ukládá údaje, by měly vybrat členské státy a Komise by měla zvolit 
externího auditora.

Pozměňovací návrh 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků uzavřeli 
smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou 
třetí stranou, která bude spravovat zařízení 
pro ukládání údajů týkajících se dotčeného 
výrobce nebo dovozce. Zařízení pro 
uchovávání údajů se fyzicky nachází na 
území Unie. Vhodnost třetí strany, zejména 
její nezávislost a technické schopnosti, 
stejně jako příslušnou smlouvu schvaluje a 
monitoruje externí auditor, kterého 
navrhuje a platí tabákový výrobce a 
schvaluje Komise. Členské státy zajistí, 
aby zařízení pro uchovávání údajů bylo 
plně transparentní a aby do něj měly 
příslušné orgány členských států, Komise a 
nezávislá třetí strana vždy plný přístup. V 
řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy nebo Komise poskytnout 
výrobcům nebo dovozcům přístup k těmto 
informacím za předpokladu, že obchodně 
citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.

6. Členské státy ověří, zda výrobci a 
dovozci tabákových výrobků uzavřeli 
smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou 
třetí stranou, která bude spravovat zařízení 
pro ukládání údajů týkajících se dotčeného 
výrobce nebo dovozce. Zařízení pro 
uchovávání údajů se fyzicky nachází na 
území Unie. Vhodnost třetí strany, zejména 
její nezávislost a technické schopnosti, 
stejně jako příslušnou smlouvu schvaluje a 
monitoruje externí auditor, kterého 
navrhuje a platí tabákový výrobce a 
schvaluje Komise. Členské státy zajistí, 
aby zařízení pro uchovávání údajů bylo 
plně transparentní a aby do něj měly 
příslušné orgány členských států, Komise a 
nezávislá třetí strana vždy plný přístup. V 
řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy nebo Komise poskytnout 
výrobcům nebo dovozcům přístup k těmto 
informacím za předpokladu, že obchodně 
citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.
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Or. pl

Odůvodnění

Je povinností členských států ověřit údaje, které výrobci poskytují. 

Pozměňovací návrh 990
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby osobní údaje 
byly zpracovávány výhradně v souladu s 
pravidly a zárukami stanovenými ve 
směrnici 95/46/ES.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 991
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný 
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 
nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen, včetně použitím kolků, cenovek 
nebo jiných prvků vyžadovaných právními 
předpisy.

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný a 
neviditelný bezpečnostní prvek chráněný 
proti nedovolené manipulaci o velikosti 
nejméně 1 cm2, který musí být 
vytištěn/upevněn neodstranitelně, musí být 
nesmazatelný a nesmí být žádným 
způsobem skryt nebo narušen, včetně 
použitím kolků, cenovek nebo jiných prvků 
vyžadovaných právními předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 992
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 
nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen, včetně použitím kolků, cenovek 
nebo jiných prvků vyžadovaných právními 
předpisy.

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, čitelný
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 
nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen, včetně použitím kolků, cenovek 
nebo jiných prvků vyžadovaných právními 
předpisy.

Or. cs

Pozměňovací návrh 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný 
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 
nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen, včetně použitím kolků, cenovek 
nebo jiných prvků vyžadovaných právními 
předpisy.

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru, který je 
bezpečný a nelze jej duplikovat, nesla 
všechna jednotlivá balení tabákových 
výrobků, které jsou uváděny na trh, 
viditelný bezpečnostní prvek chráněný 
proti nedovolené manipulaci o velikosti 
nejméně 1 cm2, který musí být 
vytištěn/upevněn neodstranitelně, musí být 
nesmazatelný a nesmí být žádným 
způsobem skryt nebo narušen, včetně 
použitím kolků, cenovek nebo jiných prvků 
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vyžadovaných právními předpisy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 994
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 
nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen, včetně použitím kolků, cenovek 
nebo jiných prvků vyžadovaných právními 
předpisy.

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný 
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci, který musí být 
vytištěn/upevněn neodstranitelně, musí být 
nesmazatelný a nesmí být žádným 
způsobem skryt nebo narušen, včetně
použitím kolků, cenovek nebo jiných prvků 
vyžadovaných právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 995
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný 
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný 
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 
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nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen, včetně použitím kolků, cenovek 
nebo jiných prvků vyžadovaných právními 
předpisy.

nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen. V členských státech, v nichž se 
na tabákové výrobky umísťují kolky, 
nejsou požadovány žádné další 
bezpečnostní prvky pod podmínkou, že 
daňové kolky jsou použity v souladu s výše 
uvedenými požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 996
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 
nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen, včetně použitím kolků, cenovek 
nebo jiných prvků vyžadovaných právními 
předpisy.

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, bezpečnostní 
prvek chráněný proti nedovolené 
manipulaci, který musí být 
vytištěn/upevněn neodstranitelně, musí být 
nesmazatelný a nesmí být žádným 
způsobem skryt nebo narušen, včetně 
použitím kolků, cenovek nebo jiných prvků 
vyžadovaných právními předpisy.

Or. es

Pozměňovací návrh 997
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 

vypouští se
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pravomoci za účelem:
a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;
b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné 
funkce jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a
c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

Or. it

Pozměňovací návrh 998
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
22 za účelem:

vypouští se

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;
b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné 
funkce jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a
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c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 999
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
22 za účelem:

vypouští se

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;
b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné 
funkce jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a
c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 1000
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem:

vypouští se

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;
b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné 
funkce jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a
c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

Or. de

Pozměňovací návrh 1001
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
22 za účelem:

vypouští se

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
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smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;
b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné 
funkce jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a
c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci, jimiž je Komise pověřena v odstavci 9, nejsou přípustné. 
Obsah těchto bodů musí být upraven samotnou směrnicí.

Pozměňovací návrh 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem:

9. S náležitým ohledem na stávající 
postupy, technologie a obchodní ujednání, 
dále na mezinárodní normy pro sledování, 
dohledávání a ověřování spotřebního 
zboží a na související požadavky protokolu 
WHO o odstranění nezákonného obchodu 
s tabákovými výrobky, se Komise v 
souladu s článkem 22 zmocňuje přijímat 
akty v přenesené pravomoci za účelem:

Or. it

Odůvodnění

Je třeba se výslovně odkázat na stávající mezinárodní normy pro sledování, 
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dohledávání, kontrolu a ověřování výrobků.

Pozměňovací návrh 1003
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1004
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné 
funkce jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné funkce 
jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a

b) vymezení mezinárodních technických 
standardů a zavedení standardizovaných
žádostí o informace, které mají zaručit, že 
systémy použité pro hromadné označování 
a příslušné funkce jsou navzájem v rámci 
Unie plně kompatibilní.

Or. de

Pozměňovací návrh 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné funkce 
jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a

b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné funkce 
jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a v souladu s mezinárodními 
normami.

Or. it

Odůvodnění

Pozornost je rovněž třeba věnovat tomu, že by měly být zohledňovány mezinárodní 
normy pro sledování, dohledávání, kontrolu a ověřování výrobků.

Pozměňovací návrh 1007
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Pozornost je rovněž třeba věnovat tomu, že by měly být zohledňovány mezinárodní 
normy pro sledování, dohledávání, kontrolu a ověřování výrobků.

Pozměňovací návrh 1009
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – pododstavec -1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přípravě aktů v přenesené pravomoci 
uvedených v tomto odstavci Komise 
přihlédne ke stávajícím postupům, 
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technologiím a mezinárodním normám 
pro sledování, dohledávání a ověřování 
rychloobrátkového spotřebního zboží a k 
příslušným požadavkům protokolu WHO 
o odstranění nezákonného obchodu 
s tabákovými výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1010
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret, se 
během pětiletého období počínaje datem 
uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění 
odstavců 1 až 8 nevztahuje.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1011
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret, se 
během pětiletého období počínaje datem 
uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění 
odstavců 1 až 8 nevztahuje.

vypouští se

Or. fi
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Pozměňovací návrh 1012
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret, se během 
pětiletého období počínaje datem 
uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění 
odstavců 1 až 8 nevztahuje.

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret, se během 
desetiletého období počínaje datem 
uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění 
odstavců 1 až 8 nevztahuje.

Or. de

Odůvodnění

Čl. 8 odst. 3 protokolu WHO o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými 
výrobky stanoví pro tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret přechodné období o délce 10 let.

Pozměňovací návrh 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret, se během 
pětiletého období počínaje datem 
uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění 
odstavců 1 až 8 nevztahuje.

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety,
tabák k ručnímu balení cigaret a tabák do 
vodních dýmek, se během pětiletého 
období počínaje datem uvedeným v čl. 25 
odst.1 uplatnění odstavců 1 až 8 
nevztahuje.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10



PE510.719v01-00 40/57 AM\935762CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret, se během 
pětiletého období počínaje datem 
uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění 
odstavců 1 až 8 nevztahuje.

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret, se během 
desetiletého období počínaje datem 
uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění 
odstavců 1 až 8 nevztahuje.

Or. it

Odůvodnění

Viz čl. 8 odst. 3 protokolu WHO o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými 
výrobky (protokol připojený k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku).

Pozměňovací návrh 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 15 vypouští se
Tabák pro orální užití
Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz tabáku pro orální užití je nepřiměřený a odporuje zásadám a duchu vnitřního 
trhu.

Pozměňovací návrh 1016
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Členské státy povolí uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1017
Morten Messerschmidt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

S ohledem na zásadu subsidiarity jsou 
členské státy oprávněny rozhodnout na 
vnitrostátní úrovni, zda prodej tabáku pro 
orální užití zakáží.

Or. en

Odůvodnění

Tabák pro orální užití, sypaný či po částech, je méně škodlivý než kouření tabáku, a 
EU by tedy neměla od jeho použití odrazovat. Sám Vědecký výbor pro vznikající a 
nově zjištěná zdravotní rizika EU shledal, že vědeckými údaji nelze dostatečně 
podepřít teorii, že by tabák, který neprodukuje kouř (např. švédský snus), byl vstupní 
branou ke kouření.

Pozměňovací návrh 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer 
Fjellner, Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 

Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh. Tímto 
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výrobků pro orální užití na trh. zákazem však nejsou dotčeny historicky 
tradiční tabákové výrobky pro orální užití, 
které mohou být v jednotlivých členských 
státech povoleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1019
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh. Označování 
tabákových výrobků pro orální užití se řídí 
stejnými pravidly, jako platí pro tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
členské státy mohou zakázat uvedení 
tabákových výrobků pro orální užití na trh.

Or. en

Odůvodnění

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a 
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member state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to 
public health, then surely it is a matter for the member state – in other words, each 
member state should have the right, but not the obligation to do what Sweden has 
done.  Even if there is no intent to lift a ban now, the flexibility to do it in future is 
valuable.   Different treatment may be justified in different member states because of 
different cultures and differing estimates of public health impact in different cultural 
contexts.

Pozměňovací návrh 1021
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků, které neprodukují kouř, jako 
jsou tabákové výrobky pro orální užití a 
žvýkací a šňupací tabák, na trh.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1022
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Členské státy a regiony členských států s 
tradicí užívání tabáku pro orální užití 
mají možnost zažádat o vnitrostátní nebo 
regionální výjimku ze zákazu, a to z 
kulturních či historických důvodů.
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Or. sv

Odůvodnění

Zákaz tabáku pro orální užití je rozporuplný, a mimo jiné se dotýká oblastí v okolí 
Baltského moře, kde se tabák pro orální užití tradičně užívá. Široká veřejnost těchto 
zemí a regionů nechápe, z jakého důvodu by měl být zakázán výrobek, který je užíván 
odedávna a je součástí regionální kulturní identity, obzvláště s ohledem na to, že je 
méně škodlivý pro zdraví než cigarety.

Pozměňovací návrh 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

Je-li to nutné pro dosažení vysoké úrovně 
ochrany zdraví, členské státy mohou 
zakázat uvedení tabákových výrobků pro 
orální užití na trh.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít právo, nikoli povinnost, zakázat tabák pro orální užití.

Pozměňovací návrh 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví se maximální hodnoty pro toxické 
či karcinogenní látky v tabákových 
výrobcích, které neprodukují kouř, 
uváděných na trh. Látky a stanovené 
hodnoty jsou podrobně rozvedeny v 
příloze III.
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Or. en

Odůvodnění

Tímto je nahrazen zákaz tabáku pro orální užití normou kvality pro tabákové výrobky, 
které neprodukují kouř. Nezakazují se tedy nejméně nebezpečné tabákové výrobky, 
které neprodukují kouř, avšak ty nejnebezpečnějších výrobky se odstraní z trhu, což je
v souladu s cíli vnitřního trhu v oblasti veřejného zdraví. Tato část používá regulační
doporučení studijní skupiny WHO pro regulaci tabákových výrobků – Zpráva o
vědeckých základech regulace tabákových výrobků, Technické zprávy, č. 955. (2010).

Pozměňovací návrh 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost za regulaci obsahu tabáku 
pro orální užití nese členský stát, v němž 
je jeho prodej povolen v souladu s 
článkem 151 Aktu o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska. Ustanovení 
článku 6 této směrnice se tedy nevztahují 
na tabák pro orální užití.

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 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Působnost této směrnice se nevztahuje je 
na tabák pro orální užití, s výjimkou 
článku 15.

Or. en

Odůvodnění

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. 
Article 114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal 
market and make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection 
through a harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are 
fulfilled. A regulation adopted with Article 114 as legal base must either: A.

removing obstacles to trade which arise from disparities between national 
laws and which have a direct effect on the functioning of the internal market; or B.

Eliminating “significant” distortions of competition which arise from 
disparities between national laws. Neither of those conditions is fulfilled in relation to 
a regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state 
trade- it can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied 
with EU law, it would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states. 
For the same reasons, regulation of oral tobacco would not help to avoid significant 
distortions in the conditions of competition. A regulation would not have any effect on 
the sale of snus in other member States, or for snus manufactures in the EU. 
Consequently, oral tobacco cannot be regulated by the EU as there is no risk that any 
differences among national laws, regulating oral tobacco, would create obstacles to 
inter-state trade or that any distortions in the conditions of competition will arise

Pozměňovací návrh 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 22 a s cílem přizpůsobit látky a 
vymezit hodnoty stanovené v odstavci 1a a
v příloze III, přičemž přihlédne k 
vědeckému vývoji a mezinárodně 
uznávaným normám, dále k zásadám
proporcionality a nediskriminace a k cíli 
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rozvoje vnitřního trhu s vysokou úrovní
ochrany zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Komise má pravomoc upravit regulační rámec, například do něj zahrnout těžké kovy 
či další karcinogeny, má-li k tomu důvod.

Pozměňovací návrh 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Hlava 2 – kapitola 4 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
na dálku

Prodej tabákových výrobků na dálku

Or. fr

Odůvodnění

Prodej na dálku, zejména prostřednictvím internetu, může mít v rámci jednoho 
členského státu stejně vážné zdravotní důsledky jako přeshraniční prodej.

Pozměňovací návrh 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Hlava 2 – kapitola 4 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
na dálku

Prodej tabákových výrobků

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je zajistit soulad s pozměňovacími návrhy týchž autorů, které se týkají  
internetového prodeje a nabízení tabákových výrobků v blízkosti pokladen.

Pozměňovací návrh 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Článek 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
na dálku

Prodej tabákových výrobků na dálku

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1028.

Pozměňovací návrh 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Článek 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
na dálku

Internetový prodej tabákových výrobků

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zakázán veškerý internetový prodej, nikoli pouze přeshraniční prodej.  Po 
internetu je ověření věku velmi obtížné.
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Pozměňovací návrh 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

1. Členské státy na svém území zakáží 
všechny formy přeshraničního prodeje na 
dálku, včetně elektronického, poštovního,  
telefonického, televizního a internetového 
prodeje a jakékoli další formy 
technologických transakcí.

Členské státy si ponechají pravomoc 
rozhodnout, zda působnost výše 
uvedeného zákazu rozšíří na vnitrostátní 
prodej.

Or. es

Pozměňovací návrh 1033
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 

1. Členské státy zakáží přeshraniční prodej 
na dálku tabákových výrobků, výrobků 
obsahujících nikotin a tabákových 
náhražek.
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se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Je velmi obtížné stávající návrh provést a zkontrolovat.  Naopak úplný zákaz prodeje 
dálku by se prováděl a kontroloval snadněji. Zákaz by se měl vztahovat zahrnovat 
rovněž na výrobky obsahující nikotin a na tabákové náhražky (rostlinné cigarety, 
elektronické cigarety), jelikož jsou většinou uváděny na trh prostřednictvím internetu 
a je obtížné je kontrolovat. Přinejmenším by všechny měly být regulovány (věková 
hranice atd.).

Pozměňovací návrh 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 

1. Členské státy zavedou zákaz 
přeshraničního prodeje tabákových 
výrobků na dálku. 
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poskytnout přinejmenším tyto informace:

Or. pl

Odůvodnění

Tento druh prodeje nelze skutečně mít pod kontrolou, zejména co se týče ověření věku 
kupujícího.

Pozměňovací návrh 1035
Martina Anderson

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu provozovat 
přeshraniční prodej na dálku spotřebitelům 
nacházejícím se v Unii, aby se 
zaregistrovali u příslušných orgánů 
v členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

1. Členské státy zakáží maloobchodním 
prodejcům usazeným na jejich území 
obchodovat skrze přeshraniční prodej na 
dálku a prodej po internetu nebo se do 
těchto praktik zapojovat.

Or. en

Odůvodnění

Z posouzení dopadů provedeného Evropskou komisí vyplývá, že přeshraniční
internetový prodej tabákových výrobků usnadňuje spekulace s nižšími cenami, 
umožňuje nezákonný obchod a je nejvíce využíván internetovými prodejci, kteří těží 
z rozdílů v daňových systémech jednotlivých členských států, a tím maří jejich snahu o 
odrazení lidi od kouření skrze vysoké zdanění.
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Pozměňovací návrh 1036
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu provozovat 
přeshraniční prodej na dálku
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří jsou 
usazeni mimo Unii, se musí zaregistrovat 
u příslušných orgánů v členském státě, ve 
kterém se nachází skutečný nebo 
potenciální spotřebitel. Všichni 
maloobchodní prodejci, kteří mají v 
úmyslu provozovat přeshraniční prodej na 
dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

1. Členské státy zakazují maloobchodním 
prodejcům usazeným na jejich území 
zapojovat se do přeshraničního prodeje na 
dálku.

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku je všeobecně využíván k prodeji padělaných či 
nezákonných tabákových výrobků. To s sebou nese riziko pro zdraví spotřebitelů a 
rovněž jsou tím ohroženy politiky členských států v oblasti zdanění tabákových 
výrobků, jejichž cílem je bojovat proti kouření.

Pozměňovací návrh 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 

1. Členské státy zakáží přeshraniční prodej 
na dálku spotřebitelům nacházejícím se 
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provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

v Unii.

Or. it

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku by ohrozil bezpečnost spotřebitelů, především těch 
nezletilých, a podpořil by nezákonný prodej tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 

1. Internetový prodej cigaret a tabáku k 
ručnímu balení cigaret je v Unii zakázán.
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na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

Internetový prodej ostatních tabákových 
výrobků a souvisejících výrobků 
obsahujících nikotin v Unii podléhá 
přísnějšímu sledování.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen s cílem posílit a objasnit pozměňovací návrhy 
42–47, které předložila zpravodajka Linda McAvan a v nichž je stanoven zákaz 
přeshraničního prodeje na dálku.

Pozměňovací návrh 1039
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel.
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

1. Členské státy zakáží přeshraniční prodej 
tabákových výrobků na dálku.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1040
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

1. Členské státy zakáží přeshraniční prodej 
tabákových výrobků na dálku.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1041
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 

1. Členské státy zakáží přeshraniční prodej 
tabákových výrobků na dálku.
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Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku v celé EU, včetně 
internetového prodeje, je nejúčinnějším způsobem z hlediska ochrany mladých lidí. 
Tento přístup umožní prosazování pravidel a zajistí nezbytné a přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu provozovat 
přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel.
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

1. Členské státy zakáží maloobchodním 
prodejcům usazeným na jejich území 
zapojovat se do přeshraničního prodeje na 
dálku.

Or. it

Pozměňovací návrh 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ukládají maloobchodním 
prodejcům, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby 
se zaregistrovali u příslušných orgánů v 
členském státě, kde je maloobchodní 
prodejce usazen, a v členském státě, kde 
se skutečný nebo potenciální spotřebitel 
nachází. Maloobchodní prodejci, kteří 
jsou usazeni mimo Unii, se musí 
zaregistrovat u příslušných orgánů v 
členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

Členské státy na svém území zakáží 
internetový prodej tabákových výrobků.

(Nahrazuje celý článek.)

Or. en

Odůvodnění

Přes internet je obtížné uplatňovat věková omezení pro prodej tabákových výrobků.  
Prodej tabákových výrobků on-line je často v rozporu se stávajícími právními 
předpisy, například co se týče zdravotních varování.  V devíti členských státech je 
internetový prodej tabákových výrobků zakázán, a tudíž je zákaz na úrovni EU 
pravděpodobně nejsnadnější cestou vpřed.


