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Pozměňovací návrh 1044
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zakážou maloobchodním 
prodejcům usazeným na jejich území 
distribuovat prostřednictvím 
přeshraničních kanálů distribuujících na 
dálku nebo jakýchkoli jiných 
distribučních kanálů tabákové výrobky 
zdarma nebo se slevou.

Or. en

Odůvodnění

Bezplatná nebo propagační distribuce tabákových výrobků funguje jako pobídka 
spotřebitelům k tomu, aby začali kouřit, a její cílovou skupinou jsou zejména mladé lidi, 
čemuž by se mělo zabránit.

Pozměňovací návrh 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V zájmu ochrany veřejného zdraví 
může členský stát uložit omezení na dovoz 
tabákových výrobků pro osobní potřebu. 
Členský stát musí mít možnost uplatnit 
taková omezení zejména v případech, 
pokud je cena výrobku v členském státě, 
v němž je výrobek zakoupen, podstatně 
nižší než v členském státě původu nebo 
pokud zdravotní varování nejsou uvedena 
v jeho úředním jazyce / úředních jazycích.
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Or. fr

Odůvodnění

Za účelem ochrany veřejného zdraví a potírání nezákonného obchodu s cigaretami by členské 
státy měly mít možnost omezit dovoz tabáku pro osobní potřebu.

Pozměňovací návrh 1046
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Prodej cigaret a tabáku k ručnímu 
balení přes internet je v Unii zakázán.
Internetový prodej jiných tabákových 
výrobků a souvisejících výrobků 
obsahujících nikotin podléhá v Unii 
přísnějšímu sledování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy na svém území zakážou 
distribuci bezlatných nebo zlevněných 
tabákových výrobků a výměnu nových 
zapečetěných balení tabákových výrobků 
za balení, která již byla otevřena, bez 
ohledu na distribuční kanály, které se
k této distribuci využívají.

Or. it
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Odůvodnění

Propagační akce, v jejichž rámci se veřejnosti bezplatně distribuují krabičky cigaret nebo 
výměnou za již otevřené krabičky se obdrží krabičky nové, jsou zaměřené na mladé lidi, a 
nelze je tedy obhájit.

Pozměňovací návrh 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je-li zákaz přeshraničního prodeje na dálku uplatňován, pak je tento návrh irelevantní. 

Pozměňovací návrh 1049
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku se obecně využívá k prodeji padělaných nebo zákonem 
nepovolených tabákových výrobků. To vede k ohrožení zdraví spotřebitelů a rovněž k narušení 
vnitrostátní politiky zdanění tabáku, jejímž cílem je kouření potírat.
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Pozměňovací návrh 1050
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování a kontrola tohoto návrhu jsou velmi obtížné. Snazší by tudíž bylo uplatňovat a 
kontrolovat úplný zákaz prodeje na dálku. Zákaz by se měl vztahovat rovněž na nikotinové 
výrobky a tabákové náhražky (rostlinné cigarety, elektronické cigarety), neboť tyto výrobky se 
obvykle prodávají přes internet a jejich kontrola je obtížná. Pro všechny tyto výrobky by měly 
být přinejmenším zavedeny regulační předpisy (věková hranice apod.).

Pozměňovací návrh 1051
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku v celé EU, včetně prodeje po 
internetu, je nejúčinnějším způsobem ochrany zdraví mladých lidí. Tento přístup umožní 
prosazování předpisů a poskytne nezbytné a přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku by ohrozil bezpečnost spotřebitelů, zejména nezletilých, a 
podpořil nezákonných prodej tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 1054
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. fi
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Pozměňovací návrh 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je-li zákaz přeshraničního prodeje na dálku uplatňován, pak je tento návrh irelevantní. 

Pozměňovací návrh 1057
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku se obecně využívá k prodeji padělaných nebo zákonem 
nepovolených tabákových výrobků. To vede k ohrožení zdraví spotřebitelů a rovněž k narušení 
vnitrostátní politiky zdanění tabáku, jejímž cílem je kouření potírat.

Pozměňovací návrh 1058
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování a kontrola tohoto návrhu jsou velmi obtížné. Snazší by tudíž bylo uplatňovat a 
kontrolovat úplný zákaz prodeje na dálku. Zákaz by se měl vztahovat rovněž na nikotinové 
výrobky a tabákové náhražky (rostlinné cigarety, elektronické cigarety), neboť tyto výrobky se 
obvykle prodávají přes internet a jejich kontrola je obtížná. Pro všechny tyto výrobky by měly 
být přinejmenším zavedeny regulační předpisy (věková hranice apod.).

Pozměňovací návrh 1059
Erik Bánki
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku v celé EU, včetně prodeje po 
internetu, je nejúčinnějším způsobem ochrany zdraví mladých lidí. Tento přístup umožní 
prosazování předpisů a poskytne nezbytné a přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je vypouští se
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nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

Or. it

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku by ohrozil bezpečnost spotřebitelů, zejména nezletilých, a 
podpořil nezákonných prodej tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 1062
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je-li zákaz přeshraničního prodeje na dálku uplatňován, pak je tento návrh irelevantní. 

Pozměňovací návrh 1065
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku se obecně využívá k prodeji padělaných nebo zákonem 
nepovolených tabákových výrobků. To vede k ohrožení zdraví spotřebitelů a rovněž k narušení 
vnitrostátní politiky zdanění tabáku, jejímž cílem je kouření potírat.

Pozměňovací návrh 1066
Riikka Manner
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování a kontrola tohoto návrhu jsou velmi obtížné. Snazší by tudíž bylo uplatňovat a 
kontrolovat úplný zákaz prodeje na dálku. Zákaz by se měl vztahovat rovněž na nikotinové 
výrobky a tabákové náhražky (rostlinné cigarety, elektronické cigarety), neboť tyto výrobky se 
obvykle prodávají přes internet a jejich kontrola je obtížná. Pro všechny tyto výrobky by měly 
být přinejmenším zavedeny regulační předpisy (věková hranice apod.).

Pozměňovací návrh 1067
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku v celé EU, včetně prodeje po 
internetu, je nejúčinnějším způsobem ochrany zdraví mladých lidí. Tento přístup umožní 
prosazování předpisů a poskytne nezbytné a přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku by ohrozil bezpečnost spotřebitelů, zejména nezletilých, a 
podpořil nezákonných prodej tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 1070
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se
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Or. fi

Pozměňovací návrh 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1072
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování a kontrola tohoto návrhu jsou velmi obtížné. Snazší by tudíž bylo uplatňovat a 
kontrolovat úplný zákaz prodeje na dálku. Zákaz by se měl vztahovat rovněž na nikotinové 
výrobky a tabákové náhražky (rostlinné cigarety, elektronické cigarety), neboť tyto výrobky se 
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obvykle prodávají přes internet a jejich kontrola je obtížná. Pro všechny tyto výrobky by měly 
být přinejmenším zavedeny regulační předpisy (věková hranice apod.).

Pozměňovací návrh 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je-li zákaz přeshraničního prodeje na dálku uplatňován, pak je tento návrh irelevantní. 

Pozměňovací návrh 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 

vypouští se
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chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1075
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k odstavci 1.

Pozměňovací návrh 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 

vypouští se
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zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

Or. it

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku by ohrozil bezpečnost spotřebitelů, zejména nezletilých, a 
podpořil nezákonných prodej tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 1077
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1078
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1079
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku v celé EU, včetně prodeje po 
internetu, je nejúčinnějším způsobem ochrany zdraví mladých lidí. Tento přístup umožní 
prosazování předpisů a poskytne nezbytné a přiměřené řešení.
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Pozměňovací návrh 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států 
zveřejní kompletní seznam všech 
maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a 
zárukami uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou 
začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku od 
chvíle, kdy je jméno maloobchodního 
prodejce v daných členských státech 
zveřejněno.

2. Členské státy, které zavedly národní  
strategii boje proti kouření, mohou 
stanovit kvantitativní omezení pro  
přeshraniční pohyb zboží. 

Or. fr
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje požadavek zakázat prodej na dálku a představuje 
ustanovení, po kterém evropští maloobchodní prodejci tabáku již dlouho volají.

Pozměňovací návrh 1082
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy 
určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 
osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování a kontrola tohoto návrhu jsou velmi obtížné.  Snazší by tudíž bylo uplatňovat a 
kontrolovat úplný zákaz prodeje na dálku. Zákaz by se měl vztahovat rovněž na nikotinové 
výrobky a tabákové náhražky (rostlinné cigarety, elektronické cigarety), neboť tyto výrobky se 
obvykle prodávají přes internet a jejich kontrola je obtížná. Pro všechny tyto výrobky by měly 
být přinejmenším zavedeny regulační předpisy (věková hranice apod.).

Pozměňovací návrh 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy 
určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 

vypouští se
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osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

Or. en

Odůvodnění

Je-li zákaz přeshraničního prodeje na dálku uplatňován, pak je tento návrh irelevantní. 

Pozměňovací návrh 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy 
určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 
osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 1085
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy 
určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 

vypouští se
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osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k odstavci 1.

Pozměňovací návrh 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy 
určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 
osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku by ohrozil bezpečnost spotřebitelů, zejména nezletilých, a 
podpořil nezákonných prodej tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 1087
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy 
určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 
osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1088
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy 
určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 
osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1089
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy vypouští se
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určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 
osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku v celé EU, včetně prodeje po 
internetu, je nejúčinnějším způsobem ochrany zdraví mladých lidí. Tento přístup umožní 
prosazování předpisů a poskytne nezbytné a přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby mohou členské státy 
určení v zájmu zajištění souladu a 
usnadnění vymáhání požadovat, aby 
maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou 
osobu odpovědnou za ověření, že tabákové 
výrobky před doručením spotřebiteli 
splňují požadavky vnitrostátních 
ustanovení, přijatých podle této směrnice 
v členském státě určení.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1091
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování a kontrola tohoto návrhu jsou velmi obtížné.  Snazší by tudíž bylo uplatňovat a 
kontrolovat úplný zákaz prodeje na dálku. Zákaz by se měl vztahovat rovněž na nikotinové 
výrobky a tabákové náhražky (rostlinné cigarety, elektronické cigarety), neboť tyto výrobky se 
obvykle prodávají přes internet a jejich kontrola je obtížná. Pro všechny tyto výrobky by měly 
být přinejmenším zavedeny regulační předpisy (věková hranice apod.).

Pozměňovací návrh 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 1093
Martina Anderson

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je-li zákaz přeshraničního prodeje na dálku uplatňován, pak je tento návrh irelevantní. 

Pozměňovací návrh 1094
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 

vypouští se



PE510.720v01-00 28/52 AM\935763CS.doc

CS

fungování příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k odstavci 1.

Pozměňovací návrh 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku by ohrozil bezpečnost spotřebitelů, zejména nezletilých, a 
podpořil nezákonných prodej tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 1096
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 

vypouští se
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systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1097
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku v celé EU, včetně prodeje po 
internetu, je nejúčinnějším způsobem ochrany zdraví mladých lidí. Tento přístup umožní 
prosazování předpisů a poskytne nezbytné a přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1099
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování a kontrola tohoto návrhu jsou velmi obtížné. Snazší by tudíž bylo uplatňovat a 
kontrolovat úplný zákaz prodeje na dálku. Zákaz by se měl vztahovat rovněž na nikotinové 
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výrobky a tabákové náhražky (rostlinné cigarety, elektronické cigarety), neboť tyto výrobky se 
obvykle prodávají přes internet a jejich kontrola je obtížná. Pro všechny tyto výrobky by měly 
být přinejmenším zavedeny regulační předpisy (věková hranice apod.).

Pozměňovací návrh 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 1101
Martina Anderson

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 

vypouští se
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výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Je-li zákaz přeshraničního prodeje na dálku uplatňován, pak je tento návrh irelevantní. 

Pozměňovací návrh 1102
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k odstavci 1.

Pozměňovací návrh 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 

vypouští se
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směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

Or. it

Odůvodnění

Přeshraniční prodej na dálku by ohrozil bezpečnost spotřebitelů, zejména nezletilých, a 
podpořil nezákonných prodej tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 1104
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1105
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1106
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku v celé EU, včetně prodeje po 
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internetu, je nejúčinnějším způsobem ochrany zdraví mladých lidí. Tento přístup umožní 
prosazování předpisů a poskytne nezbytné a přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1108
Gaston Franco

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
Článek 16a 

Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
Pro každý tabákový výrobek, na který se 
vztahuje tato směrnice, je stanoveno 
maximální množství, jež může být 
dovezeno z jiného členského státu.  Toto 
maximální množství si stanoví jednotlivé 
členské státy metodou výpočtu, kterou 
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považují za nejvhodnější (například na 
osobu, na typ vozidla, na celkové množství 
zahrnující několik tabákových výrobků).

Or. fr

Odůvodnění

V březnu 2013 odsoudil Soudní dvůr EU Francii (věc C-216/11) za to, že nesplnila některé 
povinnosti a nezohlednila specifický charakter jednotlivých tabákových výrobků. Vzhledem 
k tomu, že spotřební daně jsou preventivním nástrojem v boji proti kouření, členské státy by 
měly stále mít možnost omezit dovoz tabákových výrobků z jiného členského státu, a podpořit 
tak svou politiku boje proti kouření.

Pozměňovací návrh 1109
Martina Anderson
za skupinu GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Vystavování tabáku v místech prodeje

1. Členské státy na svém území zakážou 
vystavování tabáku v místech prodeje.
2. Tabákové výrobky mají být před 
zákazníkem zcela skryty, pokud ovšem 
zrovna neprobíhá nákup či prodej 
tabákových výrobků, inventura, 
doplňování zásob, školení zaměstnanců či 
údržba skladovacího zařízení.
3. Tabákové výrobky mohou být pro účely 
uvedené v odstavci 2 vystavovány jen po 
dobu nezbytně nutnou k ukončení 
zmíněných procesů.
4. Ceny tabákových výrobků jsou uvedeny 
standardizovanou formou. Neprezentují 
se žádné možnosti nákupu výhodných 
balení ani zvláštních slev.
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Or. en

Odůvodnění

Zákaz vystavování výrobků v místech prodeje se již v řadě členských států EU a ESVO 
uplatňuje. V roce 2010 podal jeden producent tabákových výrobků žalobu na Norsko za 
vytváření překážek, které brání obchodu. Soud rozhodl ve prospěch Norska, ovšem tento 
případ poukazuje na nezbytnost kroků EU. Prováděcí pokyny Rámcové úmluvy o kontrole 
tabáku k článku 13 stanoví, že vystavování tabákových výrobků v místech prodeje je forma 
reklamy a propagace. Doporučují úplný zákaz jakéhokoli vystavování tabákových výrobků 
v místech prodeje.

Pozměňovací návrh 1110
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Členské státy, které zavedly národní  
strategii boje proti kouření, mohou 
stanovit kvantitativní omezení pro 
přeshraniční pohyb zboží. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1111
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Hlava II – kapitola V – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nová kategorie tabákových výrobků Tabákové výrobky s nižšími riziky

Or. de

Pozměňovací návrh 1112
Sari Essayah



PE510.720v01-00 38/52 AM\935763CS.doc

CS

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků
1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh. Oznámení 
musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením 
na trh a musí jej doplňovat podrobný 
popis uvedeného výrobku, jakož i 
informace o složkách a emisích v souladu 
s článkem 5. Při oznámení nové kategorie 
tabákového výrobku výrobci a dovozci 
rovněž příslušným orgánům poskytnou:
a) dostupné vědecké studie o toxicitě, 
návykovosti a přitažlivosti výrobku, 
zejména pokud jde o složky a emise;
b) dostupné studie a průzkum trhu týkající 
se preferencí různých skupin spotřebitelů, 
včetně mladých lidí, a
c) další dostupné a související informace, 
včetně analýzy rizika/prospěšnosti 
výrobku, očekávaný vliv na odvykání 
tabáku, očekávaný vliv na potenciální 
nové uživatele tabáku a jeho další 
předpokládané vnímání spotřebiteli.
2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
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podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek.
3. Nové kategorie tabákových výrobků 
uváděné na trh musí být v souladu s 
požadavky této směrnice. Použitá opatření 
závisí na skutečnosti, zda výrobky náleží 
do definice tabákového výrobku, který 
neprodukuje kouř, v čl. 2 bodě 29, nebo 
jde o tabák ke kouření vymezený v čl. 2 
bodě 33.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1113
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků a potenciálně méně škodlivých 
výrobků

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vytvořit kategorii „potenciálně méně škodlivé výrobky“, aby tato směrnice zahrnula i 
všechny výrobky další generace.

Pozměňovací návrh 1114
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Oznamování tabákových výrobků s nižšími 
riziky
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Or. de

Pozměňovací návrh 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků a případné nové kategorie 
tabákových výrobků s nižšími riziky

Or. pt

Pozměňovací návrh 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků včetně tabákových výrobků 
s nižšími riziky

Or. it

Pozměňovací návrh 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků a udělování povolení tabákovým 
výrobkům s nižšími riziky před uvedením 
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na trh

Or. it

Odůvodnění

Výrobky s nižšími riziky jsou výrobky na bázi tabáku, u nichž je vědecky dokázáno, že s sebou 
nesou nižší rizika než běžné tabákové výrobky. V zájmu náležitého informování spotřebitelů 
o nižších rizicích je nutné uvádět odkaz na tento pojem.

Pozměňovací návrh 1118
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Povolení uvádět na trh tabákové výrobky 
s nižšími riziky

Or. it

Pozměňovací návrh 1119
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh. Oznámení 
musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením 
na trh a musí jej doplňovat podrobný 
popis uvedeného výrobku, jakož i 
informace o složkách a emisích v souladu 
s článkem 5. Při oznámení nové kategorie 
tabákového výrobku výrobci a dovozci 

1. Členské státy zakážou uvedení jakékoli 
nové kategorie tabákových výrobků na trh.
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rovněž příslušným orgánům poskytnou:

Or. fi

Pozměňovací návrh 1120
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh. Oznámení
musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením na 
trh a musí jej doplňovat podrobný popis 
uvedeného výrobku, jakož i informace o 
složkách a emisích v souladu s článkem 5.
Při oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
příslušným orgánům poskytnou:

1. Uvedení tabákových výrobků s nižšími 
riziky na trh musí být povoleno 
příslušnými orgány členského státu, 
v němž výrobce nebo dovozce zamýšlí 
výrobky na trh uvést. Členské státy 
vyžadují, aby výrobci a dovozci 
tabákových výrobků žádali příslušné 
orgány členských států o povolení 
jakékoliv kategorie tabákových výrobků
s nižšími riziky, kterou zamýšlejí 
v dotčených členských státech uvést na trh.
Členské státy mají právo účtovat 
přiměřený poplatek. Žádost musí být
podána v elektronické podobě šest měsíců 
před zamýšleným uvedením na trh a musí
ji doplňovat podrobný popis uvedeného 
výrobku, jakož i informace o složkách a 
emisích v souladu s článkem 5. Výrobci a 
dovozci, kteří podávají žádost o povolení 
tabákových výrobků s nižšími riziky,
rovněž příslušným orgánům poskytnou:

Or. it

Pozměňovací návrh 1121
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh. Oznámení 
musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením na 
trh a musí jej doplňovat podrobný popis 
uvedeného výrobku, jakož i informace o 
složkách a emisích v souladu s článkem 5.
Při oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
příslušným orgánům poskytnou:

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků s nižšími 
riziky oznámili příslušným orgánům 
členských států jakoukoliv kategorii 
tabákových výrobků tohoto druhu, kterou 
zamýšlejí v dotčených členských státech 
uvést na trh. Oznámení musí být podané v 
elektronické podobě šest měsíců před 
zamýšleným uvedením na trh a musí jej 
doplňovat podrobný popis uvedeného 
výrobku, jakož i jakýkoli návrh na 
označení výrobku, návod k použití, 
podrobnosti o složení výrobku, výrobním 
procesu a souvisejících kontrolách a
informace o složkách a emisích v souladu s 
článkem 5. Při oznámení kategorie 
tabákového výrobku s nižšími riziky
výrobci a dovozci rovněž příslušným 
orgánům poskytnou:

Or. de

Pozměňovací návrh 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh. Oznámení 
musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením na 
trh a musí jej doplňovat podrobný popis 
uvedeného výrobku, jakož i informace o 
složkách a emisích v souladu s článkem 5.
Při oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh a o níž chtějí 
na základě spolehlivých vědeckých 
důkazů uvádět tvrzení, že se jedná o 
výrobky méně škodlivé nebo výrobky, 
které představují menší rizika než běžné 
tabákové výrobky. Oznámení musí být 
podané v elektronické podobě šest měsíců 
před zamýšleným uvedením na trh a musí 
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příslušným orgánům poskytnou: jej doplňovat podrobný popis uvedeného 
výrobku, jakož i informace o složkách a 
emisích v souladu s článkem 5. Při 
oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
příslušným orgánům poskytnou:

Or. pt

Pozměňovací návrh 1123
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených
členských státech uvést na trh. Oznámení 
musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením na 
trh a musí jej doplňovat podrobný popis 
uvedeného výrobku, jakož i informace o 
složkách a emisích v souladu s článkem 5. 
Při oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
příslušným orgánům poskytnou:

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh a jež by 
podle nezávislých a ověřitelných 
vědeckých údajů mohla být výrazně méně 
škodlivá než tradiční tabákové výrobky. 
Oznámení musí být podané v elektronické 
podobě šest měsíců před zamýšleným 
uvedením na trh a musí jej doplňovat 
podrobný popis uvedeného výrobku, jakož 
i informace o složkách a emisích v souladu 
s článkem 5. Při oznámení nové kategorie 
tabákového výrobku výrobci a dovozci 
rovněž příslušným orgánům poskytnou:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1124
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
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jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh. Oznámení 
musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením na 
trh a musí jej doplňovat podrobný popis 
uvedeného výrobku, jakož i informace o 
složkách a emisích v souladu s článkem 5. 
Při oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
příslušným orgánům poskytnou:

jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh, a výrobků, 
o nichž zamýšlejí uvádět na základě 
vědeckých důkazů tvrzení, že jsou 
potenciálně méně škodlivé či méně 
nebezpečné než běžné tabákové výrobky. 
Oznámení musí být podané v elektronické 
podobě šest měsíců před zamýšleným 
uvedením na trh a musí jej doplňovat 
podrobný popis uvedeného výrobku, jakož 
i informace o složkách a emisích v souladu 
s článkem 5. Při oznámení nové kategorie 
tabákového výrobku výrobci a dovozci 
rovněž příslušným orgánům poskytnou:

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vytvořit kategorii „potenciálně méně škodlivé výrobky“, aby tato směrnice zahrnula i 
všechny výrobky další generace.

Pozměňovací návrh 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh. Oznámení 
musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením na 
trh a musí jej doplňovat podrobný popis 
uvedeného výrobku, jakož i informace o 
složkách a emisích v souladu s článkem 5. 
Při oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
příslušným orgánům poskytnou:

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, včetně výrobků s nižšími riziky, 
kterou zamýšlejí v dotčených členských 
státech uvést na trh. Oznámení musí být 
podané v elektronické podobě šest měsíců 
před zamýšleným uvedením na trh a musí 
jej doplňovat podrobný popis uvedeného 
výrobku, jakož i informace o složkách a 
emisích v souladu s článkem 5. Při 
oznámení kategorie tabákového výrobku, 
včetně výrobků s nižšími riziky, výrobci a 
dovozci rovněž příslušným orgánům 



PE510.720v01-00 46/52 AM\935763CS.doc

CS

poskytnou:

Or. it

Pozměňovací návrh 1126
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dostupné vědecké studie o toxicitě,
návykovosti a přitažlivosti výrobku, 
zejména pokud jde o složky a emise;

a) dostupné vědecké studie o toxicitě a
návykovosti výrobku, zejména pokud jde o 
složky a emise;

Or. cs

Pozměňovací návrh 1127
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dostupné vědecké studie o toxicitě,
návykovosti a přitažlivosti výrobku, 
zejména pokud jde o složky a emise;

a) dostupné vědecké studie o důkazech  
pozitivních či negativních účinků, o
toxicitě a návykovosti výrobku, zejména 
pokud jde o složky a emise;

Or. de

Pozměňovací návrh 1128
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostupné studie a průzkum trhu týkající 
se preferencí různých skupin spotřebitelů, 
včetně mladých lidí, a

b) dostupné studie a průzkum trhu týkající 
se toho, jak spotřebitelé výrobek vnímají a 
používají, a to i jeho označení, a preferencí
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různých skupin spotřebitelů, včetně 
mladých lidí, a

Or. de

Pozměňovací návrh 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostupné studie a průzkum trhu týkající 
se preferencí různých skupin spotřebitelů, 
včetně mladých lidí, a

b) pracovní shrnutí dostupných studií a 
průzkum trhu týkající se preferencí 
různých skupin spotřebitelů, včetně 
mladých lidí, a

Or. es

Pozměňovací návrh 1130
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostupné studie a průzkum trhu týkající 
se preferencí různých skupin spotřebitelů, 
včetně mladých lidí, a 

b) dostupné studie a průzkum trhu týkající 
se preferencí různých skupin spotřebitelů, 
včetně mladých lidí a chronických silných 
kuřáků, a

Or. el

Odůvodnění

Kromě mladých lidí by se část těchto studií měla týkat i chronických silných kuřáků.

Pozměňovací návrh 1131
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Členské státy jsou oprávněny vydat 
zvláštní předpisy pro výrobky, o nichž 
zamýšlejí uvádět tvrzení, že jsou 
potenciálně méně škodlivé nebo méně 
nebezpečné, a tyto předpisy se mohou 
odchylovat od požadavků této směrnice. 
Členské státy oznámí tyto předpisy 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy zachovají určitý manévrovací prostor, který umožní vstup méně škodlivých 
výrobků na trh. Tato výjimka zavedená pro tuto kategorii výrobků přinese nakonec řešení 
nebo model spotřeby pro účely příští směrnice opírající se o měření v různých členských 
státech.

Pozměňovací návrh 1132
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1133
Holger Krahmer
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek.

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny zavést registrační postup, 
včetně podmínek pro registraci povolení 
tabákových výrobků s nižšími riziky, a 
účtovat přiměřený poplatek. Podmínky pro 
registraci povolení stanoví zejména 
požadavky pro vědecké posouzení rizika a
prokázání nižšího rizika na základě 
důkazů, ustanovení podle odst. 1 
pododstavců a) až c) a požadavky na 
výrobní proces, kontroly a dohled nad 
trhem po umístění výrobku na trh. 
Členské státy stanoví rovněž požadavky 
pro označování, balení a měření, včetně
metod měření dehtu, nikotinu, oxidu 
uhelnatého a zvláštních dodatečných 
složek obsažených v tabákových výrobcích 
s nižšími riziky. Členské státy oznámí tyto 
podmínky pro registraci povolení Komisi.

Or. de

Pozměňovací návrh 1134
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
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aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek.

aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny stanovit pro udělení 
povolení podle odstavce 1 vědecké 
požadavky. Členské státy mohou rovněž 
definovat postupy poskytování informací o 
výrobcích veřejnosti na základě vědeckých 
údajů předložených výrobcem nebo 
dovozcem.

Or. it

Pozměňovací návrh 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek.

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek. 
Před poskytnutím povolení k umístění 
nové kategorie výrobku na trh, včetně 
výrobků s nižšími riziky, stanoví členské 
státy povinné: normy platné pro uvádění 
těchto výrobků na trh a typy informací 
poskytovaných veřejnosti, a to se 
zaměřením na vlastnosti, jež by mohly 
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značně snižovat nebezpečí onemocnění 
jednou z chorob spojených s kouřením či 
několika takovými chorobami.

Or. it

Odůvodnění

Pro silné kuřáky by vědecky ověřené tabákové výrobky s nižšími riziky mohly být řešením, 
jelikož se omezí škodlivé účinky na osoby, které se přesto rozhodnou pokračovat v kouření. 

Pozměňovací návrh 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy
jsou oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek.

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. V souvislosti 
s umisťováním tabákových výrobků 
s nižšími riziky na trh jsou členské státy 
oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek.
Členské státy jsou oprávněny stanovit 
zvláštní předpisy pro výrobky s nižšími 
riziky ohledně informací pro spotřebitele, 
balení a označování, složek, emisí a metod 
používaných k měření dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého, a tyto předpisy se 
mohou odchylovat od požadavků této 
směrnice. Členské státy tyto předpisy sdělí 
Komisi.

Or. it
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Odůvodnění

Výrobky s nižšími riziky jsou výrobky na bázi tabáku, u nichž je vědecky dokázáno, že s sebou 
nesou nižší rizika než běžné tabákové výrobky. V zájmu náležitého informování spotřebitelů o 
nižších rizicích je nutné uvádět odkaz na tento pojem.


