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Pozměňovací návrh 1234
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 3, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:

vypouští se

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 3, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:

vypouští se

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
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členských států se třemi úředními jazyky.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1236
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 3, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:

vypouští se

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

Or. en

Odůvodnění

Regulační koncepce tohoto článku není podporována. S výjimkou tabákových výrobků je třeba 
výrobky obsahující nikotin bez ohledu na množství nikotinu klasifikovat jako léčivé přípravky. 
Článek 18 návrhu nepodporuje zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a porušuje čl. 168 
odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 18 představuje krok zpět vůči platným 
maďarským předpisům, a je tudíž ve své stávající podobě nepřijatelný.

Pozměňovací návrh 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 3, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:

vypouští se

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

Or. it

Pozměňovací návrh 1238
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

b) musí pokrývat 15 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 17 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 20 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise si do 24 měsíců od vstupu této 
směrnice v platnost vyžádá stanovisko 
Vědeckého výboru pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) 
s cílem získat spolehlivé vědecké a 
toxikologické informace o tom, zda jsou 
hlavní přísady elektronických cigaret 
škodlivé, a o možných obezřetnostních 
opatřeních, které je zapotřebí přijmout 
ohledně tohoto výrobku souvisejícího 
s tabákovými výrobky;

Or. fr

Odůvodnění

Komise a její vědecké výbory by měly co nejdříve vypracovat zprávu o bezpečnosti týkající se 
různých druhů elektronických cigaret, jež jsou v současné době k dostání na trhu (a jež často 
nespadají do působnosti žádných právních předpisů).

Pozměňovací návrh 1240
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1241
Gaston Franco
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Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1242
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 1244
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1245
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 

vypouští se
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přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

Or. en

Odůvodnění

Regulační koncepce tohoto článku není podporována. S výjimkou tabákových výrobků je třeba 
výrobky obsahující nikotin bez ohledu na množství nikotinu klasifikovat jako léčivé přípravky. 
Článek 18 návrhu nepodporuje zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a porušuje čl. 168 
odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 18 představuje krok zpět vůči platným 
maďarským předpisům, a je tudíž ve své stávající podobě nepřijatelný.

Pozměňovací návrh 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1247
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
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tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

5. Komise do pěti let od provedení 
směrnice do vnitrostátního práva všech 
členských států EU předloží zprávu o 
uplatňování dalších ustanovení směrnice 
na výrobky obsahující nikotin. V této 
zprávě Komise posoudí vědecký a 
technických vývoj v oblasti výrobků 
obsahujících nikotin ve vztahu k chování 
spotřebitelů a kategoriím produktů.
Je-li to vhodné, Komise dále v souvislosti 
s touto zprávou vypracuje legislativní 
návrh, ve kterém stanoví pravidla týkající 
se bezpečnosti výrobků, reklamy na 
výrobky obsahující nikotin a ustanovení o 
umístění, formátu, rozvržení, podobě a 
rotaci zdravotních varování.

Or. de

Pozměňovací návrh 1248
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

5. Komise vypracuje do 1. ledna 2017 
studii o výrobcích s obsahem nikotinu na 
základě konzultace s příslušnými 
zúčastněnými stranami a členskými státy. 
Tato studie bude zahrnovat komplexní 
posouzení bezpečnosti, hodnocení rizik a 
analýzu nákladů a přínosů a představí 
řadu možných legislativních řešení. 

Or. en

Odůvodnění

Elektronické cigarety nejsou léčivým přípravkem, neboť neobsahují tvrzení o zlepšení 
zdravotního stavu nebo o prevenci nemocí. Kromě toho nejsou ani tabákovým výrobkem, 
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ačkoli se z nich uvolňuje nikotin. V důsledku toho nepatří ani do právních předpisů o léčivých 
přípravcích, ani do právních předpisů o tabákových výrobcích. Tento pozměňovací návrh 
požaduje provedení studie o stávajících legislativních možnostech vhodných pro tyto nové 
produkty.

Pozměňovací návrh 1249
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nejpozději do dvou let od data 
uvedeného v čl. 25 odst. 1 předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Hospodářskému a sociálnímu výboru 
zprávu vyhodnocující, zda je vhodné 
navrhnout další právní předpisy o uvádění 
výrobků obsahujících nikotin, jež nejsou 
povoleny směrnicí 2001/83/ES, na trh.
Ve zprávě uvede Komise zejména 
hlediska, která je třeba zvážit v souvislosti 
s vývojem vědeckých a technických 
poznatků, včetně vývoje mezinárodně 
dohodnutých pravidel a norem pro 
výrobky, a věnuje zvláštní pozornost:
a) normám pro výrobu a dodávky výrobků 
obsahujících nikotin;
b) vhodnému minimálnímu věku pro 
prodej a nákup výrobků obsahujících 
nikotin;
c) požadavkům na informování 
spotřebitelů; 
d) reklamě a sdělením v souladu 
s potenciálem pro snížení škodlivosti 
výrobků, včetně používání vědecky 
podložených tvrzení o přípravku;
e) potřebě zajistit dostupnost výrobků 
obsahujících nikotin pro spotřebitele 
tabákových výrobků.
Za účelem vypracování této zprávy 
provede Komise s pomocí vědeckých a 
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technických odborníků analýzu vzorců 
užívání a spotřeby výrobků obsahujících 
nikotin.

Or. xm

Odůvodnění

Výrobky, jejichž možný škodlivý účinek byl minimalizován, jako jsou elektronické cigarety, 
mohou nahradit tradiční tabákové výrobky a pomoci celkově omezit škodlivé zdravotní 
dopady konzumace tabáku. Právní regulace je potřebná, avšak požadavek na udělování 
licencí v souladu se směrnicí o humánních léčivých přípravcích není v souladu se stávajícími 
vědeckými poznatky a měl by být přehodnocen.

Pozměňovací návrh 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Výrobky obsahující nikotin

1. Výrobky obsahující nikotin mohou být 
na trh uváděny pouze v případě, že byly 
povoleny na základě:
a) směrnice 2001/83/ES, nebo
b) zjednodušeného postupu stanoveného 
v odstavcích 2 a 3.
Zjednodušený postup
2. V rámci zjednodušeného postupu 
vyžadují členské státy po výrobcích a 
dovozcích výrobků obsahujících nikotin, 
aby předložili žádost o registraci, která 
bude obsahovat tyto náležitosti:
a) důkaz, že byl produkt vyroben 
v souladu se zásadami a pokyny správné 
výrobní praxe;
b) podrobný popis dotyčného výrobku, 
včetně veškerých složek a jejich množství, 
jakož i informace o emisích;
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c) plán řízení rizik, včetně systému pro 
monitorování a zaznamenávání veškerých 
nežádoucích reakcí;
Členské státy jsou oprávněny k vybírání 
poplatků za zpracování žádosti. Mohou 
rovněž po výrobcích a dovozcích 
požadovat, aby provedli další zkoušky 
nebo předložili další informace. Každý 
členský stát vezme patřičně v úvahu 
povolení udělená již dříve jiným členským 
státem.
3. U výrobků povolených v rámci 
zjednodušeného postupu členské státy 
zajistí splnění následujících podmínek:
a) na výrobku jsou jasně vyznačeny obsah 
nikotinu, návod k použití, pokyny 
k oznamování nežádoucích účinků a 
kontaktní údaje výrobce;
b) na každém jednotlivém balení a každém 
vnějším obalu bude vyznačeno následující 
zdravotní varování:
Tento výrobek je určen pro kuřáky starší 
osmnácti let jako alternativa k tabákovým 
cigaretám. Obsahuje nikotin, který je 
vysoce návykovou látkou. V případě 
těhotenství, kojení, alergie na nikotin či 
propylenglykol nebo vysokého krevního
tlaku konzultujte svého lékaře.
c) nejsou povolena žádná aromata;
d) prodej výrobku je omezen v souladu 
s minimální zákonnou věkovou hranicí, 
která je v daném členském státě stanovena 
pro prodej tabákových výrobků;
e) výrobky mohou být prodávány mimo 
lékárny;
f) reklama a propagace jsou náležitě 
regulovány;
4. Členské státy sledují vývoj trhu výrobků 
obsahujících nikotin, včetně jakéhokoli 
pokroku ve snižování škodlivosti a 
jakýchkoli důkazů o pronikání k mladým 
lidem. Na základě těchto důkazů Komise 
předloží po pěti letech od data provedení 
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této směrnice zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. Tato zpráva posoudí, 
zda směrnice vyžaduje změny.

Or. en

Odůvodnění

Je prokázáno, že elektronické cigarety mohou pomoci se strategiemi snižování škodlivosti, a 
mělo by tudíž být povoleno, aby si mohly volněji konkurovat s cigaretami, pokud jde o místo 
prodeje atd. Tyto výrobky však stále musí splňovat náležité normy týkající se bezpečnosti a 
kvality. Možnost zjednodušeného povolovacího postupu přebírá prvky z právních předpisů o 
léčivých přípravcích i z právních předpisů o tabáku. Měli bychom postupovat opatrně, neboť 
informací je nedostatek, zejména pokud jde o dlouhodobé dopady. Je zapotřebí dalšího 
sledování a regulační režim výrobků obsahujících nikotin by měl být po pěti letech 
přezkoumán.

Pozměňovací návrh 1251
Riikka Manner

Návrh směrnice
Článek 19 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostlinné výrobky určené ke kouření Tabákové náhražky

Or. en

Odůvodnění

Nadpis článku 19 je příliš restriktivní a měl by být rozšířen tak, aby se vztahoval také na 
tabákové náhražky (např. na náplně do elektronických cigaret neobsahující nikotin a na 
rostlinné cigarety), neboť také poškozují zdraví.

Pozměňovací návrh 1252
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Na každém jednotlivém balení a 
jakémkoliv vnějším balení rostlinných 

Na každém jednotlivém balení a 
jakémkoliv vnějším balení tabákových 
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výrobků určených ke kouření se uvede toto 
zdravotní varování:

náhražek určených ke kouření se uvede 
toto zdravotní varování:

Or. en

Pozměňovací návrh 1253
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Na každém jednotlivém balení a 
jakémkoliv vnějším balení rostlinných 
výrobků určených ke kouření se uvede toto 
zdravotní varování:

Na každém jednotlivém balení a 
jakémkoliv vnějším balení rostlinných 
výrobků určených ke kouření nebo 
výrobků neobsahujících nikotin určených 
k odpařování či kouření se uvede toto 
zdravotní varování:

Or. fi

Pozměňovací návrh 1254
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento výrobek může škodit Vašemu 
zdraví

Tento výrobek škodí Vašemu zdraví

Or. el

Pozměňovací návrh 1255
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento výrobek může škodit Vašemu Tento přírodní výrobek může škodit
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zdraví Vašemu zdraví

Or. fr

Odůvodnění

Zdravotní varování by měla odrážet skutečnou povahu dotčeného výrobku a popisovat jej co 
nejúplněji.

Pozměňovací návrh 1256
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento výrobek může škodit Vašemu 
zdraví

Tento výrobek škodí Vašemu zdraví

Or. en

Pozměňovací návrh 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento výrobek může škodit Vašemu 
zdraví

Tento výrobek škodí Vašemu zdraví

Or. de

Pozměňovací návrh 1258
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdravotní varování musí být vytištěno 
na předním a zadním povrchu jednotlivého 
balení a jakéhokoliv vnějšího balení.

2. Zdravotní varování musí být vytištěno 
na předním, spodním nebo zadním 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení.

Or. cs

Pozměňovací návrh 1259
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zdravotní varování musí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí 
pokrývat nejméně 30 % plochy příslušného 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
32 % u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 35 % u členských států se třemi 
úředními jazyky.

3. Zdravotní varování musí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí 
pokrývat nejméně 15 % plochy příslušného 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
17 % u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 20 % u členských států se třemi 
úředními jazyky.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1260
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zdravotní varování musí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí 
pokrývat nejméně 30 % plochy příslušného 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
32 % u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 35 % u členských států se třemi 

3. Zdravotní varování musí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí 
pokrývat nejméně 15 % plochy příslušného 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
18 % u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 20 % u členských států se třemi 
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úředními jazyky. úředními jazyky.

Or. de

Pozměňovací návrh 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zdravotní varování musí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí 
pokrývat nejméně 30 % plochy příslušného 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
32 % u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 35 % u členských států se 
třemi úředními jazyky.

3. Zdravotní varování musí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí 
pokrývat nejméně 30 % plochy příslušného 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
32 % u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 35 % u členských států s více 
než dvěma úředními jazyky.

Or. it

Pozměňovací návrh 1262
Esther de Lange

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Napodobeniny tabákových výrobků

Uvádění napodobenin tabákových 
výrobků na trh je zakázáno.

Or. en

Pozměňovací návrh 1263
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Napodobeniny tabákových výrobků

1. Napodobeniny tabákových výrobků, jež 
mohou být přitažlivé pro nezletilé osoby a 
představovat potenciální způsob, jak se 
dostat k tabákovým výrobkům, se zakazují.

Or. en

Odůvodnění

Napodobeniny tabákových výrobků zaměřené na nezletilé osoby mohou podnítit užívání 
tabákových výrobků dětmi. Většina kuřáků začíná s kouřením v nezletilém věku. Měli bychom 
se tudíž zaměřit na odrazování mladých lidí od kouření a zabránění v užívání napodobenin 
tabákových výrobků, jako jsou vodní dýmky, které jsou zvlášť přitažlivé pro mladé lidi a 
jejichž prostřednictvím se mladí lidé seznamují s kuřáctvím, což ohrožuje veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nepříznivé hospodářské a sociální 
dopady provedení této směrnice budou 
vyváženy vhodnými opatřeními a finanční 
podporou v rámci rozpočtu EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1265
Gaston Franco

Návrh směrnice
Článek 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 22 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou ode dne [Úřad 
pro publikace: vložte prosím den vstupu 
této směrnice v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 
pravomoci nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti jakýchkoliv již platných aktů v 
přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
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dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1266
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku. Akty 
v přenesené pravomoci mohou být 
přijímány pouze v případech, kdy tato 
směrnice výslovně takové přenesení 
stanoví.

Or. de

Odůvodnění

Zdá se být neefektivní vyjmenovávat v následujících odstavcích každý případ přenesení 
stanovený v této směrnici.

Pozměňovací návrh 1267
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při přípravě aktů v přenesené 
pravomoci Komise zajistí náležité 
konzultace na úrovni členských států i 
Unie v souladu s čl. 4 odst. 7 a čl. 5 odst. 3 
Rámcové úmluvy Světové zdravotnické 
organizace o kontrole tabáku.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1268
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 18 
odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

Or. el

Odůvodnění

Vypuštěná ustanovení jsou podstatnými prvky tohoto legislativního aktu. Jakákoli změna 
těchto ustanovení by tak měla podléhat obvyklému legislativnímu postupu.

Pozměňovací návrh 1269
Ewald Stadler
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou ode dne [Úřad 
pro publikace: vložte prosím den vstupu 
této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi na dobu dvou 
let od [Úřad pro publikace: vložte prosím 
den vstupu této směrnice v platnost].

Or. de

Odůvodnění

V zájmu posílení parlamentní kontroly je nutné délku přenesení omezit. Dva roky se jeví jako 
vhodná doba, protože Parlament musí být také schopen vykonávat určitou kontrolu nad 
Komisí v rámci svého volebního období.

Pozměňovací návrh 1270
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou ode dne [Úřad 
pro publikace: vložte prosím den vstupu 
této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 
10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 3, 
čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 9 
je svěřena Komisi na dobu pěti let od (...).
(Úřad pro publikace doplní datum, kdy 
tento pozměňující akt vstoupí v platnost.)
Nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto pětiletého období předloží Komise 
zprávu o přenesené pravomoci. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje o
stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
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období.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se standardním zněním používaným Evropským parlamentem v případě aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4,
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, 
čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 9, 
čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou ode dne [Úřad 
pro publikace: vložte prosím den vstupu 
této směrnice v platnost].

Or. de

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh: technická úprava v důsledku pozměňovacích návrhů k
článkům 6 a 13 návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
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pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou ode dne [Úřad 
pro publikace: vložte prosím den vstupu 
této směrnice v platnost].

pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3a, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 4 
odst. 4a, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 3, čl. 6 
odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3 a čl. 14 
odst. 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let 
od [Úřad pro publikace: vložte prosím den 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. it

Pozměňovací návrh 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu tří let od [Úřad pro publikace: 
vložte prosím den vstupu této směrnice v 
platnost].

Or. it

Pozměňovací návrh 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 4, čl. 8 
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odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 
[Úřad pro publikace: vložte prosím den 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Soulad s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1275
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 
10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, 
čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, 
čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode 
dne [Úřad pro publikace: vložte prosím den 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 1276
Sergej Kozlík

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 
10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, 
čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, 
čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode 
dne [Úřad pro publikace: vložte prosím den 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 1277
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 
10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, 
čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, 
čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode 
dne [Úřad pro publikace: vložte prosím den 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním aktů v přenesené pravomoci v předchozích pozměňovacích návrzích.

Pozměňovací návrh 1278
Milan Cabrnoch
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v, čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 
10, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 
3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, 
čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou ode dne [Úřad 
pro publikace: vložte prosím den vstupu 
této směrnice v platnost].

Or. cs

Pozměňovací návrh 1279
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Akty v přenesené pravomoci vydané 
na základě čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 3 písm. 
a) až c) stanoví přechodné období v délce 
nejméně 24 měsíců, během něhož mohou 
být souběžně používána balení tabáku ke 
kouření uvádějící zdravotní varování jak 
podle této směrnice, tak podle aktů 
v přenesené pravomoci oznámených na 
základě povolení obsaženého ve výše 
uvedených ustanoveních.

Or. pl

Odůvodnění

Výrobní a distribuční cyklus, od vytištění obalů až po jejich prodej maloobchodníkem, trvá 18 
až 24 měsíců, a v případě, že dojde k významným změnám vzhledu obalu, až 36 měsíců. V této 
souvislosti by v zájmu zabránění zbytečným ztrátám souvisejícím s potřebou stáhnout cigarety 
z trhu mělo být přijato ustanovení o přechodném období, během něhož by obaly se „starými“ 
zdravotními varováními setrvaly v oběhu souběžně s obaly, které již uvádějí nově zavedená 
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varování. To by usnadnilo bezproblémový přechod mezi verzemi obalu. 

Pozměňovací návrh 1280
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené.
Rozhodnutí o zrušení pravomoci nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 1281
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 
odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 
odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 
odst. 4 a čl. 14 odst. 9 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí o zrušení pravomoci nabývá 
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ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 
4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, 
čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, 
čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Soulad s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. de

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh: technická úprava v důsledku pozměňovacích návrhů k 
článkům 6 a 13 návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3a, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, 
čl. 4 odst. 4a, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 3, čl. 
6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3 a čl. 14 
odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 
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určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

pravomoci nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti 
jakýchkoliv již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. it

Pozměňovací návrh 1285
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 
3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 
6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 
odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 
pravomoci nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti 
jakýchkoliv již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním aktů v přenesené pravomoci v předchozích pozměňovacích návrzích.

Pozměňovací návrh 1286
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 
3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 
6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 
odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 
pravomoci nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti 
jakýchkoliv již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1287
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v, čl. 4 odst. 
3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 
6 odst. 10,, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 1288
Sergej Kozlík

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 
3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 
6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 
odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 
pravomoci nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti 
jakýchkoliv již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1289
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 

5. Akt v přenesené pravomoci vstoupí v 
platnost, pouze pokud Evropský parlament 
nebo Rada nevznese ve lhůtě dvou měsíců 
od oznámení aktu Evropskému parlamentu 
a Radě námitku nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty
Komisi informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 1290
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 8 
odst. 4 a čl. 9 odst. 3 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevznese ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitku nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
Komisi informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. pl

Odůvodnění

Vypuštěná ustanovení se týkají pravomoci Komise vydávat akty v přenesené pravomoci, jež by 
měla být regulována základním právním aktem nebo přezkumným postupem na základě 
článku 291 SFEU.

Pozměňovací návrh 1291
Martin Callanan
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 4 
odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 
9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, 
čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4 a 
čl. 14 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevznese ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitku nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
Komisi informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10,
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 4 
odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 
odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevznese 
ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Or. en

Odůvodnění

Soulad s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10,
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 
10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. de

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh: technická úprava v důsledku pozměňovacích návrhů k 
článkům 6 a 13 návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3a, čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 4 odst. 4a, čl. 6 odst. 2, čl. 6 
odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3 a čl. 14 odst. 9 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevznese ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitku nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
Komisi informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. it

Pozměňovací návrh 1295
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle, čl. 4 
odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 
9, čl. 6 odst. 10, čl., čl. 9 odst. 3, čl. 10 
odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 
odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevznese 
ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. cs



AM\935765CS.doc 39/76 PE510.722v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1296
Sergej Kozlík

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 4 
odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 
9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, 
čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, 
čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a 
čl. 18 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevznese ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitku nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
Komisi informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1297
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 4 
odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 
9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, 
čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, 
čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a 
čl. 18 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevznese ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitku nebo pokud Evropský 



PE510.722v01-00 40/76 AM\935765CS.doc

CS

nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
Komisi informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1298
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 4
odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 
9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, 
čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, 
čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a 
čl. 18 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevznese ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitku nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
Komisi informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním aktů v přenesené pravomoci v předchozích pozměňovacích návrzích.

Pozměňovací návrh 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Článek 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 23 vypouští se
Zpráva
1.
Nejpozději do pěti let po uplynutí lhůty 
uvedené v čl. 25 odst. 1 podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o 
pokroku při uplatňování této směrnice.
Při sestavování této zprávy pomáhají 
Komisi vědečtí a techničtí odborníci tak, 
aby byly Komisi dostupné všechny 
potřebné informace.
2.
Ve zprávě uvede Komise zejména 
hlediska, která je třeba přezkoumat nebo 
rozvinout v souvislosti s vývojem 
vědeckých a technických poznatků, včetně 
vývoje mezinárodně dohodnutých pravidel 
a norem pro výrobky, a věnuje zvláštní 
pozornost:
a) získané zkušenosti se zřetelem na 
vzhled povrchů balení, na nějž se tato 
směrnice nevztahuje, s ohledem na 
vnitrostátní, mezinárodní, právní, 
hospodářský a vědecký vývoj;
b) vývoji na trhu v nové kategorii 
tabákových výrobků mimo jiné s ohledem 
na oznámení obdržená v souladu 
s článkem 17;
c) vývoji na trhu, který je považován za 
podstatnou změnu okolností.
Členské státy poskytují Komisi pomoc a 
veškeré dostupné informace pro tato 
posouzení a přípravu zprávy.
3. Zprávu mají doprovázet jakékoli návrhy 
na změny této směrnice, které Komise 
považuje za nezbytné pro její přizpůsobení 
vývoji v oblasti tabákových a souvisejících 
výrobků, a to v rozsahu nezbytném pro 
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fungování vnitřního trhu a zohledňující 
jakýkoliv nový vývoj založený na 
vědeckých skutečnostech a rozvoji 
mezinárodně uznávaných norem pro tyto 
výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do dvou let po uplynutí 
lhůty uvedené v čl. 25 odst. 1 podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o 
hospodářských a sociálních dopadech 
uplatňování této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1301
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoji na trhu v nové kategorii 
tabákových výrobků mimo jiné s ohledem 
na oznámení obdržená v souladu s článkem 
17;

b) vývoji na trhu v nové kategorii 
tabákových výrobků mimo jiné s ohledem 
na oznámení obdržená v souladu s článkem 
17 se zvláštním ohledem věnovaným 
vyhodnocení potencionálních výhod 
snížené škodlivosti nových kategorií 
tabákových výrobků a snížení rizika 
chorob spojených s kouřením

Or. cs
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Pozměňovací návrh 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) metodám, které realističtěji hodnotí a 
usměrňují toxicitu a škodlivost; 

Or. da

Odůvodnění

Bod je převzat ze stávající směrnice 2001/37/ES.

Pozměňovací návrh 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potenciální dopad směrnice na 
pěstování tabáku v Evropě.

Or. es

Pozměňovací návrh 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) hodnocení návykových účinků těch 
složek, které podporují návyk;

Or. da
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Odůvodnění

Bod je převzat ze stávající směrnice 2001/37/ES.

Pozměňovací návrh 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) hodnocení tabákových výrobků, které 
mohou mít schopnost snižovat škodlivost;

Or. da

Odůvodnění

Bod je převzat ze stávající směrnice 2001/37/ES.

Pozměňovací návrh 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) vývoji standardizovaných zkušebních 
metod pro měření obsahu jednotlivých 
složek jiných než dehet, nikotin a oxid 
uhelnatý v cigaretovém kouři;

Or. da

Odůvodnění

Bod je převzat ze stávající směrnice 2001/37/ES.

Pozměňovací návrh 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
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Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) toxikologickým údajům, které je nutno 
požadovat od výrobců, o složkách a 
způsobu, jakým se mají testovat, aby 
zdravotnické orgány mohly hodnotit jejich 
užívání;

Or. da

Odůvodnění

Bod je převzat ze stávající směrnice 2001/37/ES.

Pozměňovací návrh 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cf) vývoji norem, které se týkají jiných 
výrobků než cigarety.

Or. da

Pozměňovací návrh 1309
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy předloží každé dva roky 
Komisi zprávu o uplatňování opatření 
přijatých v souladu s doporučením Rady 
2003/54/ES ze dne 2. prosince 2002 o 
prevenci kouření a o iniciativách na 
zlepšení kontroly tabáku, zejména pokud 
jde o věkové hranice stanovené ve 
vnitrostátních právních předpisech a o 
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jejich plány na zvýšení věkové hranice pro 
dosažení cíle „nekuřácké generace“.

Or. en

Odůvodnění

Podle Komise začíná 70 % kuřáků s kouřením před dovršením věku 18 let. Podle doporučení 
Rady z roku 2002 začíná 60 % kuřáků s kuřáckým návykem před dovršením 13 let věku a 
90 % před dovršením 18 let věku. Zákonný věk pro nákup tabákových výrobků je ve 22 
členských státech 18 let a ve zbývajících pěti státech (AT, BE, IT, LU a NL) 16 let. Ve většině 
členských států tak existuje vážný problém s neprosazováním věkové hranice. Povinnost 
předkládat zprávy stanovená v doporučení Rady by měla být právně závazná.

Pozměňovací návrh 1310
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nesmí zakázat nebo omezit 
dovoz, prodej a spotřebu tabákových a 
souvisejících výrobků, které jsou v souladu 
s ustanoveními této směrnice.

1. Členské státy nesmí s výjimkou případů 
uvedených v odstavcích 2 a 3 zakázat nebo 
omezit dovoz, prodej a spotřebu 
tabákových a souvisejících výrobků, které 
jsou v souladu s ustanoveními této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1311
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro 

2. Směrnice nemá vliv na právo členských 
států v souladu se Smlouvou zachovat 
nebo zavést přísnější opatření týkající se 
tabákových výrobků, jež považují za 
nezbytné pro ochranu veřejného zdraví, 
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všechny výrobky bez rozdílu. Členský stát 
může rovněž zavést přísnější opatření na 
základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Takováto 
vnitrostátní opatření členský stát Komisi 
oznámí společně s důvody pro jejich 
zachování nebo zavedení. Komise do šesti 
měsíců od přijetí oznámení tato opatření 
schválí nebo zamítne poté, co vzhledem k 
vysoké úrovni ochrany zdraví dosažené 
prostřednictvím této směrnice ověří, zda 
jsou k dosažení příslušného cíle 
odůvodněná, nutná a přiměřená, a 
nejsou-li prostředkem ke svévolné 
diskriminaci nebo skrytým omezením 
obchodu mezi členskými státy.
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

pokud tato opatření nespadají do oblasti 
působnosti ustanovení této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 1312
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Členský stát může 
rovněž zavést přísnější opatření na 
základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Takováto 
vnitrostátní opatření členský stát Komisi 
oznámí společně s důvody pro jejich 

2. Členský stát může v oblastech 
upravených touto směrnicí přijmout nebo
zachovat přísnější vnitrostátní opatření, 
která jsou použitelná pro všechny výrobky 
bez rozdílu, pokud jsou tato opatření 
v souladu se Smlouvou. 
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zachování nebo zavedení. Komise do šesti 
měsíců od přijetí oznámení tato opatření 
schválí nebo zamítne poté, co vzhledem k 
vysoké úrovni ochrany zdraví dosažené 
prostřednictvím této směrnice ověří, zda 
jsou k dosažení příslušného cíle 
odůvodněná, nutná a přiměřená, a 
nejsou-li prostředkem ke svévolné 
diskriminaci nebo skrytým omezením 
obchodu mezi členskými státy. 
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

Or. en

Odůvodnění

Pro ochranu veřejného zdraví je zásadní, aby si členské státy zachovaly možnost jít na 
vnitrostátní úrovni v opatřeních ke kontrole tabáku do větší hloubky, pokud si to přejí, a aby 
členské státy nebyly omezovány ve svých ambicích v oblasti kontroly tabáku, pokud je to 
přiměřené a slučitelné s právem EU. Kromě toho je silným argumentem, že by členské státy 
neměly být nuceny zvažovat v důsledku přijetí revidované směrnice zpětné kroky.

Pozměňovací návrh 1313
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro 
všechny výrobky bez rozdílu. Členský stát 
může rovněž zavést přísnější opatření na 
základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Takováto 
vnitrostátní opatření členský stát Komisi 
oznámí společně s důvody pro jejich 
zachování nebo zavedení. Komise do šesti 

2. Směrnice nemá vliv na právo členských 
států zavést přísnější opatření za 
předpokladu, že tato opatření jsou 
odůvodněná potřebou ochrany veřejného 
zdraví a jsou v souladu se zásadou 
subsidiarity. Takováto vnitrostátní opatření 
členský stát Komisi oznámí společně s 
důvody pro jejich zachování nebo 
zavedení.
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měsíců od přijetí oznámení tato opatření 
schválí nebo zamítne poté, co vzhledem k 
vysoké úrovni ochrany zdraví dosažené 
prostřednictvím této směrnice ověří, zda 
jsou k dosažení příslušného cíle 
odůvodněná, nutná a přiměřená, a 
nejsou-li prostředkem ke svévolné 
diskriminaci nebo skrytým omezením 
obchodu mezi členskými státy. 
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

Or. el

Odůvodnění

Cílem směrnice je harmonizovat trh s tabákovými výrobky, nikoli jej roztříštit. Je tudíž nutné 
zdůraznit, že ochrana veřejného zdraví spadá do pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 1314
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Členský stát může 
rovněž zavést přísnější opatření na základě 
specifické situace v dotčeném členském 
státě a za předpokladu, že tato opatření 
jsou odůvodněná potřebou ochrany 
veřejného zdraví. Takováto vnitrostátní 
opatření členský stát Komisi oznámí 
společně s důvody pro jejich zachování 
nebo zavedení. Komise do šesti měsíců od 
přijetí oznámení tato opatření schválí nebo 
zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni 
ochrany zdraví dosažené prostřednictvím 
této směrnice ověří, zda jsou k dosažení 

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro výrobky 
vyráběné a prodávané v příslušném 
členském státě. Členský stát může rovněž 
zavést přísnější opatření na základě 
specifické situace v dotčeném členském 
státě a za předpokladu, že tato opatření 
jsou odůvodněná potřebou ochrany 
veřejného zdraví. Aniž by byla dotčena 
Směrnice 98/34/ES takováto vnitrostátní 
opatření členský stát Komisi oznámí 
společně s důvody pro jejich zachování 
nebo zavedení. Komise do šesti měsíců od 
přijetí oznámení tato opatření schválí nebo 
zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni 
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příslušného cíle odůvodněná, nutná a 
přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke 
svévolné diskriminaci nebo skrytým 
omezením obchodu mezi členskými státy. 
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

ochrany zdraví dosažené prostřednictvím 
této směrnice ověří, zda jsou k dosažení 
příslušného cíle odůvodněná, nutná a 
přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke 
svévolné diskriminaci nebo skrytým 
omezením obchodu mezi členskými státy. 
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená. 

Or. cs

Pozměňovací návrh 1315
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Členský stát může
rovněž zavést přísnější opatření na základě 
specifické situace v dotčeném členském 
státě a za předpokladu, že tato opatření 
jsou odůvodněná potřebou ochrany 
veřejného zdraví. Takováto vnitrostátní 
opatření členský stát Komisi oznámí 
společně s důvody pro jejich zachování 
nebo zavedení. Komise do šesti měsíců od 
přijetí oznámení tato opatření schválí nebo 
zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni 
ochrany zdraví dosažené prostřednictvím 
této směrnice ověří, zda jsou k dosažení 
příslušného cíle odůvodněná, nutná a 
přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke 
svévolné diskriminaci nebo skrytým 
omezením obchodu mezi členskými státy. 
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

2. Členský stát je nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí oprávněn ze 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví zachovat přísnější 
vnitrostátní opatření, která jsou použitelná 
pro všechny výrobky bez rozdílu.
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Členský stát je rovněž oprávněn zavést 
přísnější opatření na základě specifické 
situace v dotčeném členském státě a za 
předpokladu, že tato opatření jsou 
odůvodněná potřebou ochrany veřejného 
zdraví. Takováto vnitrostátní opatření 
členský stát Komisi oznámí společně s 
důvody pro jejich zachování nebo 
zavedení.
Komise do šesti měsíců od přijetí 
oznámení tato opatření schválí nebo 
zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni 
ochrany zdraví dosažené prostřednictvím 
této směrnice ověří, zda jsou k dosažení 
příslušného cíle odůvodněná, nutná a 
přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke 
svévolné diskriminaci nebo skrytým 
omezením obchodu mezi členskými státy. 
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice, zachovat 
přísnější vnitrostátní opatření použitelná na veškeré výrobky, jsou-li dány přesvědčivé důvody 
týkající se ochrany veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Členský stát může 
rovněž zavést přísnější opatření na základě 
specifické situace v dotčeném členském 

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Opatření 
doporučující maloobchodním prodejcům 
tabákových výrobků, aby tyto výrobky 
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státě a za předpokladu, že tato opatření 
jsou odůvodněná potřebou ochrany 
veřejného zdraví. Takováto vnitrostátní 
opatření členský stát Komisi oznámí 
společně s důvody pro jejich zachování 
nebo zavedení. Komise do šesti měsíců od 
přijetí oznámení tato opatření schválí nebo 
zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni 
ochrany zdraví dosažené prostřednictvím 
této směrnice ověří, zda jsou k dosažení 
příslušného cíle odůvodněná, nutná a 
přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke 
svévolné diskriminaci nebo skrytým 
omezením obchodu mezi členskými státy. 
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

v místě prodeje nevystavovali, jsou 
považována za vhodná opatření pro 
ochranu veřejného zdraví. Členský stát 
může rovněž zavést přísnější opatření na 
základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Takováto 
vnitrostátní opatření členský stát Komisi 
oznámí společně s důvody pro jejich 
zachování nebo zavedení. Komise do šesti 
měsíců od přijetí oznámení tato opatření 
schválí nebo zamítne poté, co vzhledem k 
vysoké úrovni ochrany zdraví dosažené 
prostřednictvím této směrnice ověří, zda 
jsou k dosažení příslušného cíle 
odůvodněná, nutná a přiměřená, a nejsou-li 
prostředkem ke svévolné diskriminaci nebo 
skrytým omezením obchodu mezi 
členskými státy. Nerozhodne-li Komise 
v této lhůtě, považují se vnitrostátní 
ustanovení za schválená.

Or. en

Odůvodnění

Veškerá opatření, která odrazují od prodeje tabákových a souvisejících výrobků, včetně 
opatření, jež doporučují, aby se tyto výrobky v autorizovaných obchodech nevystavovaly, jsou 
přijímána na ochranu veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 1317
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Členský stát může 
rovněž zavést přísnější opatření na základě 

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Členský stát může 
rovněž zavést přísnější opatření na základě 
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specifické situace v dotčeném členském 
státě a za předpokladu, že tato opatření 
jsou odůvodněná potřebou ochrany 
veřejného zdraví. Takováto vnitrostátní 
opatření členský stát Komisi oznámí 
společně s důvody pro jejich zachování 
nebo zavedení. Komise do šesti měsíců od 
přijetí oznámení tato opatření schválí nebo 
zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni 
ochrany zdraví dosažené prostřednictvím 
této směrnice ověří, zda jsou k dosažení 
příslušného cíle odůvodněná, nutná a 
přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke 
svévolné diskriminaci nebo skrytým 
omezením obchodu mezi členskými státy.
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

specifické situace v dotčeném členském 
státě a za předpokladu, že tato opatření 
jsou odůvodněná potřebou ochrany 
veřejného zdraví. Takováto vnitrostátní 
opatření členský stát Komisi oznámí 
společně s důvody pro jejich zachování 
nebo zavedení. Komise do šesti měsíců od 
přijetí oznámení tato opatření schválí nebo 
zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni 
ochrany zdraví dosažené prostřednictvím 
této směrnice ověří, zda jsou k dosažení 
příslušného cíle a z hlediska požadavků a 
zásad jednotného trhu odůvodněná, nutná 
a přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke 
svévolné diskriminaci nebo skrytým 
omezením obchodu mezi členskými státy.
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

Or. de

Pozměňovací návrh 1318
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice nemá vliv na právo 
členských států zachovat nebo zavést v 
souladu se Smlouvou vnitrostátní 
ustanovení týkající se aspektů, které 
nejsou touto směrnicí regulovány. Tato 
vnitrostátní ustanovení musí být 
oprávněná na základě závažných důvodů 
veřejného zájmu a nezbytná a přiměřená 
pro dosažení příslušného cíle. Nesmí 
představovat způsob pro svévolnou 
diskriminaci nebo skryté omezení 
obchodu mezi členskými státy a nesmí 
ohrozit plné uplatňování této směrnice.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 1319
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice nemá vliv na právo 
členských států zachovat nebo zavést v 
souladu se Smlouvou vnitrostátní 
ustanovení týkající se aspektů, které nejsou 
touto směrnicí regulovány. Tato 
vnitrostátní ustanovení musí být 
oprávněná na základě závažných důvodů 
veřejného zájmu a nezbytná a přiměřená 
pro dosažení příslušného cíle. Nesmí 
představovat způsob pro svévolnou 
diskriminaci nebo skryté omezení 
obchodu mezi členskými státy a nesmí 
ohrozit plné uplatňování této směrnice.

3. Tato směrnice nemá vliv na právo 
členských států zachovat nebo zavést 
vnitrostátní ustanovení týkající se aspektů, 
které nejsou touto směrnicí regulovány, 
pokud jsou slučitelná se Smlouvou.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěný text je vzhledem k uplatnění Smlouvy nadbytečný.

Pozměňovací návrh 1320
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice nemá vliv na právo 
členských států zachovat nebo zavést v 
souladu se Smlouvou vnitrostátní 
ustanovení týkající se aspektů, které nejsou 
touto směrnicí regulovány. Tato 
vnitrostátní ustanovení musí být oprávněná 
na základě závažných důvodů veřejného 
zájmu a nezbytná a přiměřená pro dosažení 

3. Tato směrnice nemá vliv na právo 
členských států zachovat nebo zavést v 
souladu se Smlouvou vnitrostátní 
ustanovení týkající se aspektů, které nejsou 
touto směrnicí regulovány. Tato 
vnitrostátní ustanovení musí být oprávněná 
na základě závažných důvodů veřejného 
zájmu a nezbytná a přiměřená pro dosažení 



AM\935765CS.doc 55/76 PE510.722v01-00

CS

příslušného cíle. Nesmí představovat 
způsob pro svévolnou diskriminaci nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy a nesmí ohrozit plné uplatňování této 
směrnice.

příslušného cíle. Nesmí představovat 
způsob pro svévolnou diskriminaci nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy.

Or. de

Odůvodnění

Poslední věta je nadbytečná, neboť směrnice musí být v každém případě provedena v souladu
s ustanoveními Smlouvy.

Pozměňovací návrh 1321
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice nemá v žádném případě 
dopad na právo členských států přijmout 
přísnější pravidla, pokud jsou zásadní pro 
ochranu veřejného zdraví a nejdou 
nepřiměřeně nad rámec norem 
stanovených v této směrnici nebo spadají 
mimo oblast její působnosti.

Or. de

Odůvodnění

Nepřiměřené odchylky by byly hrubým porušením zásady právní jistoty, a místo podpory 
zamýšleného účelu této směrnice by jej spíše oslabovaly.

Pozměňovací návrh 1322
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
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správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[Úřad pro publikace: vložte prosím přesné 
datum: den vstupu této směrnice v platnost 
+ 18 měsíců]. Neprodleně Komisi sdělí 
znění těchto ustanovení.

správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[Úřad pro publikace: vložte prosím přesné 
datum: den vstupu této směrnice v platnost 
+ 24 měsíců. Neprodleně Komisi sdělí 
znění těchto ustanovení.

Or. cs

Pozměňovací návrh 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[Úřad pro publikace: vložte prosím přesné 
datum: den vstupu této směrnice v platnost 
+ 18 měsíců]. Neprodleně Komisi sdělí 
znění těchto ustanovení.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[Úřad pro publikace: vložte prosím přesné 
datum: den vstupu této směrnice v platnost 
+ 18 měsíců] a v případě článku 6 [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné 
datum: den vstupu této směrnice v 
platnost + 36 měsíců]. Neprodleně Komisi 
sdělí znění těchto ustanovení.

Or. de

Odůvodnění

Navazující pozměňovací návrh: tento pozměňovací návrh je nezbytný, neboť vypracování 
úplného seznamu přísad podle článku 6 zabere delší dobu.

Pozměňovací návrh 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Článek 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 26 vypouští se
Přechodné ustanovení
Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné 
datum: vstupu této směrnice v platnost + 
24 měsíců]:
a) tabákové výrobky;
b) výrobky obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahová úroveň 
stanovená v čl. 18 odst. 1;
c) rostlinné výrobky určené ke kouření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1325
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstupu této směrnice v platnost + 24
měsíců]:

Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstupu této směrnice v platnost + 36
měsíců]: 

Or. cs

Pozměňovací návrh 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstupu této směrnice v platnost + 24
měsíců]:

Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstupu této směrnice v platnost + 36
měsíců]:

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly dostat přiměřenou dobu na přizpůsobení změnám vyplývajícím z 
ustanovení směrnice, zejména vzhledem k tomu, že tyto změny budou mít různé dopady na 
různé členské státy.

Pozměňovací návrh 1327
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné 
datum: vstupu této směrnice v platnost + 
24 měsíců]:

Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [24 
měsíců od provedení do vnitrostátního 
práva]:

Or. de

Pozměňovací návrh 1328
Timothy Kirkhope

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy mohou povolit uvedení Členské státy mohou povolit uvedení 
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následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstupu této směrnice v platnost + 24
měsíců]:

následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstupu této směrnice v platnost + 42
měsíců], aby se mohly uskutečnit potřebné 
změny v procesu výroby a balení a prodat 
zásoby:

Or. en

Pozměňovací návrh 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstupu této směrnice v platnost + 24
měsíců]:

Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstupu této směrnice v platnost + 36
měsíců]:

Or. en

Pozměňovací návrh 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou povolit uvedení 
následujících výrobků obsahujících 
nikotin, jež nejsou v souladu s touto 
směrnicí, na trh do [Úřad pro publikace: 
vložte prosím přesné datum: vstupu této 
směrnice v platnost + 48 měsíců]:

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby byla pro povolení výrobků obsahujících nikotin jakožto léku stanovena delší 
lhůta, aby se zabránilo tomu, že tyto výrobky budou po určitou dobu staženy z trhu úplně.

Pozměňovací návrh 1331
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tabákové výrobky; a) cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret;

Or. de

Pozměňovací návrh 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobky obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahová úroveň 
stanovená v čl. 18 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla pro povolení výrobků obsahujících nikotin jakožto léku stanovena delší 
lhůta, aby se zabránilo tomu, že tyto výrobky budou po určitou dobu staženy z trhu úplně.

Pozměňovací návrh 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobky obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahová úroveň 
stanovená v čl. 18 odst. 1;

b) výrobky obsahující nikotin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobky obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahová úroveň 
stanovená v čl. 18 odst. 1;

b) výrobky obsahující nikotin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobky obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahová úroveň 
stanovená v čl. 18 odst. 1;

b) výrobky obsahující nikotin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 1336
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rostlinné výrobky určené ke kouření. c) rostlinné výrobky určené ke kouření.

Členské státy mohou povolit jiné výrobky 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, jež nejsou v souladu s 
ustanoveními této směrnice, do [datum 
vstupu této směrnice v platnost + 42 
měsíců].

Or. de

Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 18 směrnice 2001/37/ES by měla být zaručena dostatečně 
dlouhá doba, která umožní uskutečnit potřebné změny ve výrobě a prodat zásoby. To je zvlášť 
důležité v případě malých a středních podniků a tabákových plantáží, jichž se tato směrnice 
dotkne.

Pozměňovací návrh 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Příloha 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha -I
Přísady schválené pro použití 
v tabákových výrobcích
Chemický název přísady – funkce –
maximální povolená úroveň obsahu

Or. en

Odůvodnění

Pozitivní seznam přísad, které mohou být v tabákových výrobcích používány, by měl být do 
směrnice vložen jako její nová příloha.

Pozměňovací návrh 1338
Daniël van der Stoep
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Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Kouření je příčinou rakoviny plic v 9 z 
10 případů

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1339
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Kouření způsobuje rakovinu úst a 
krku

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1340
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Kouření způsobuje rakovinu 
močového měchýře

Or. en

Odůvodnění

Rakovina močového měchýře je v EU znepokojivě vysoká (čtvrtý nejčastější druh rakoviny u 
mužů a čtrnáctý u žen podle IARC) a kouření tabáku je hlavním rizikovým faktorem této 
rakoviny. Řada zemí (včetně Austrálie, Kanady a Nového Zélandu) již toto zdravotní varování 
používá ke zvýšení informovanosti o příčinné souvislosti mezi kouřením a rakovinou 
močového měchýře.
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Pozměňovací návrh 1341
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Kouření způsobuje infarkt vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1342
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Kouření způsobuje mrtvici a zdravotní 
postižení

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Kouření způsobuje rakovinu 
močového měchýře

Or. fr

Odůvodnění

Tento druh rakoviny představuje vážnější zdravotní riziko, než si lidé uvědomují. Kouření je 
příčinou 50 % případů výskytu rakoviny močového měchýře u mužů a dvou třetin počtu 
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případů výskytu této rakoviny u žen. Ačkoli byla dosud pravděpodobnost rozvinutí tohoto 
druhu rakoviny u mužů vyšší, došlo k výraznému nárůstu počtu případů onemocnění 
rakovinou močového měchýře u žen, vzhledem k nárůstu počtu kuřaček.

Pozměňovací návrh 1344
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Kouření zvyšuje riziko oslepnutí vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1345
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Kouření poškozuje Vaše zuby a dásně vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1346
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Kouření může zabít Vaše nenarozené 
dítě

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) Svým kouřem škodíte Vašim dětem, 
rodině a přátelům

10) Svým kouřem zkracujete život Vašim 
dětem, rodině a přátelům; nevystavujte mu 
je

Or. es

Pozměňovací návrh 1348
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) U dětí kuřáků je vyšší 
pravděpodobnost, že začnou kouřit

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1349
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přestaňte nyní – zůstaňte naživu pro 
své blízké

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1350
Daniël van der Stoep
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Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kouření snižuje plodnost vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1351
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Kouření zvyšuje riziko impotence vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Kouření v přítomnosti dětí může 
způsobit náhlé úmrtí dítěte

Or. en

Odůvodnění

Měl by existovat nový varovný text na ochranu narozených i nenarozených dětí před 
zdravotními riziky způsobenými kouřením.

Pozměňovací návrh 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Tento výrobek obsahuje nikotin a 
škodí Vašemu zdraví
(Pozměňovací návrh souvisí 
s pozměňovacím návrhem k nadpisu 1a 
(nový) přílohy I.)

Or. it

(Viz pozměňovací návrhy k článku 18.)

Pozměňovací návrh 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b) Kouření během těhotenství vede k 
předčasnému porodu

Or. en

Odůvodnění

Měl by existovat nový varovný text na ochranu narozených i nenarozených dětí před 
zdravotními riziky způsobenými kouřením.

Pozměňovací návrh 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach
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Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14c) Děti, které jsou nuceny k pasivnímu 
kouření, jsou náchylnější vůči astmatu a 
meningitidě

Or. en

Odůvodnění

Měl by existovat nový varovný text na ochranu narozených i nenarozených dětí před 
zdravotními riziky způsobenými kouřením.

Pozměňovací návrh 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Příloha 1 – název 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam textových varování, na něž 
odkazuje článek 18

Or. it

(Viz pozměňovací návrhy k článku 18.)

Pozměňovací návrh 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Příloha 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha I a (nová)
Seznam škodlivých a potenciálně 
škodlivých složek v tabákových výrobcích 
a tabákovém kouři.
Složka
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acetaldehyd
acetamid
aceton
akrolein
akrylamid
akrylonitril
aflatoxin B1
4-aminobifenyl
1-aminonaftalen
2-aminonaftalen
čpavek
anabazin
o-anisidin
arzen
A-α-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indole)
benz[a]antracen
benz[j]aceanthrylene
benzen
benzo[b]fluoranthene
benzo[k]fluoranthene
benzo[b]furan
benzo[a]pyren
benzo[c]phenanthrene
beryllium
1,3-butadien
kadmium
kyselina kávová
oxid uhelnatý
pyrokatechol
chlorované dioxiny/furany
chromium
chrysen
kobalt
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kumarin
kresoly (o-, m-, a p-kresol)
krotonaldehyd
cyklopenta[c,d]pyren
dibenz[a,h]anthracene
dibenzo[a,e]pyren
dibenzo[a,h]pyren
dibenzo[a,i]pyren
dibenzo[a,l]pyren
2,6-dimethylanilin
ethyl karbamát (uretan)
ethylbenzen
ethylenoxid
formaldehyd
furan
Glu-P-1 (2-amino-6-methyldipyrido[1,2-
a:3',2'-d]imidazol)
Glu-P-2 (2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidazol)
hydrazin
kyanovodík
indeno[1,2,3-cd]pyren
IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-
f]quinoline)
isopren
olovo
MeA-α-C (2-amino-3-methyl)-9H-
pyrido[2,3-b]indol)
rtuť
methyl ethyl keton
5-methylchrysen
4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon (NNK)
naftalen
nikl
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nikotin
nitrobenzen
nitromethan
2-nitropropan
N-nitrosodiethanolamin (NDELA)
N-nitrosodiethylamin
N-nitrosodimethylamin (NDMA)
N-nitrosomethylethylamin
N-nitrosomorfolin (NMOR)
N-nitrosonornikotin (NNN)
N-nitrosopiperidin (NPIP)
N-nitrosopyrrolidin (NPYR)
N-nitrososarkosin (NSAR)
nornikotin
fenol
PhIP (2-amino-1-methyl-6-
phenylimidazo[4,5-b]pyridin)
polonium-210 
propionaldehyd
propylenoxid
quinolin
selen
styren
o-toluidin
toluen
trp-P-1 (3-amino-1,4-dimethyl-5H-
pyrido[4,3-b]indol)
trp-P-2 (1-methyl-3-amino-5H-pyrido[4,3-
b]indol)
uran-235
uran-238
vinyl-acetát
vinyl-chlorid 

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité stanovit v nové příloze seznam škodlivých a potenciálně škodlivých složek v 
tabákových výrobcích a tabákovém kouři, a to stejný seznam, jaký byl stanoven v roce 2009 
FDA (Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států) ve Family Smoking Prevention and 
Tobacco Control Act (Zákon o prevenci kouření v rodině a o kontrole tabáku).

Pozměňovací návrh 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Příloha 1 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tabulka 1 – škodlivé a 
potenciálně škodlivé 
složky v cigaretovém 
kouři

Tabulka 2 – škodlivé a 
potenciálně škodlivé 
složky v bezkouřovém 
tabáku

Tabulka 3 – škodlivé a 
potenciálně škodlivé 
složky v tabáku 
k ručnímu balení cigaret

acetaldehyd acetaldehyd čpavek
akrolein arzen arzen
akrylonitril benzo[a]pyren kadmium
4-aminobifenyl kadmium nikotin 
1-aminonaftalen krotonaldehyd NNK*
2-aminonaftalen formaldehyd NNN**
čpavek nikotin
benzen NNK* 
benzo[a]pyren NNN** 
1,3-butadien
oxid uhelnatý
krotonaldehyd
formaldehyd 
isopren
nikotin
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NNK*
NNN**
toluen 
_____________
*4-(methylnitrosamino)-
1-(3-pyridyl)-1-butanon 
(NNK)
** N-nitrosonornikotin 

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 1 prvnímu pododstavci. Je důležité vytvořit 
krátký seznam nejběžnějších nebezpečných látek zjištěných v tabákových výrobcích, podobně 
jako v americkém právu („Tobacco Control Act“). Tato nová příloha stanoví základ pro 
zahájení studie regulovaných tabákových výrobků, k němuž může dojít po té, co budou v 
prováděcí lhůtě uvedené v článku 25 poskytnuty informace o všech škodlivých a potenciálně 
škodlivých složkách.

Pozměňovací návrh 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Příloha 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA III
Maximální přípustný obsah toxinů v 
tabáku, který neprodukuje kouř, na 
jednotku hmotnosti suchého tabáku:
NNN (N-nitrosonornikotin) a NNK (4-
(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2.0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pyren): 5.0 µg/kg

Or. en

Odůvodnění

Tato tabulka používá doporučení studijní skupiny WHO pro regulaci tabákových výrobků
v oblasti toxicity – Zpráva o vědeckých základech regulace tabákových výrobků, Technické 
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zprávy, č. 955 (2010).

Pozměňovací návrh 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Příloha 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IV
Právní předpisy EU týkající se výrobků s 
obsahem nikotinu:
Obecná bezpečnost:
směrnice 2001/95/ES o obecné 
bezpečnosti výrobků
systém RAPEX – oznamování a varování 
před nebezpečnými výrobky
Balení a značení:
směrnice 67/548/EHS o nebezpečných 
látkách 
směrnice 99/45/ES o nebezpečných 
přípravcích 
Klasifikace, označování a balení látek 
a směsí – nařízení č. 1272/2008 vstupuje 
v platnost v roce 2015.
Chemická bezpečnost:
Registrace, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH) –
nařízení (ES) č. 1907/2006
Bezpečnost elektrických zařízení
směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého 
napětí
směrnice 2004/108/ES o 
elektromagnetické kompatibilitě
(případně) směrnice 2011/65/EU o 
omezení používání některých 
nebezpečných látek
směrnice 2012/19/EU o odpadních 



PE510.722v01-00 76/76 AM\935765CS.doc

CS

elektrických a elektronických zařízeních
směrnice 2006/66/ES o bateriích
Váhy a míry:
hmotnostní nebo objemový prodej 
určitých druhů hotově baleného zboží –  
směrnice 76/211/EHS
směrnice 2007/45/ES o jmenovitých 
množstvích výrobků v hotovém balení
Obchodní praktiky:
směrnice 97/7/ES o smlouvách 
uzavřených na dálku 
směrnice 2000/31/ES o elektronickém 
obchodu 
směrnice 2006/114/ES o klamavé a 
srovnávací reklamě
směrnice 2005/29/ES o nekalých
obchodních praktikách 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly na výrobky s obsahem nikotinu uplatňovat stávající právní předpisy 
v oblasti ochrany spotřebitelů a bezpečnosti.  Povinností předložit zprávu je zajištěn 
systematičtější přístup a Komise tím získá podklady pro přezkum, který má být dokončen 
v dubnu roku 2017.


