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Pozměňovací návrh 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo 
jiné zahrnovat texty, symboly, jména, 
obchodní značky, figurativní nebo jiné 
znaky, zavádějící barvy, vložené letáky 
nebo jiný dodatečný materiál, jako 
například adhesivní nálepky, samolepky, 
připojené letáky, stírací nálepky a 
pouzdra, nebo prvky, jež souvisí s tvarem 
samotného tabákového výrobku. Cigarety 
o průměru menším než 7,5 mm se 
považují za zavádějící.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo 
jiné zahrnovat texty, symboly, jména, 
obchodní značky, figurativní nebo jiné 
znaky, zavádějící barvy, vložené letáky 
nebo jiný dodatečný materiál, jako 
například adhesivní nálepky, samolepky, 
připojené letáky, stírací nálepky a 
pouzdra, nebo prvky, jež souvisí s tvarem 
samotného tabákového výrobku. Cigarety 
o průměru menším než 7,5 mm se 
považují za zavádějící.

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo 
jiné zahrnovat texty, symboly, jména, 
obchodní značky, figurativní nebo jiné 
znaky, zavádějící barvy, vložené letáky 
nebo jiný dodatečný materiál, jako 
například adhesivní nálepky, samolepky, 
připojené letáky, stírací nálepky a pouzdra, 
nebo prvky, jež souvisí s tvarem 
samotného tabákového výrobku. Cigarety 
o průměru menším než 7,5 mm se 
považují za zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy jednotlivých 
balení a jakýchkoli vnějších balení jsou 
samolepky, které lze odstranit (nikoli 
kolky), vložené letáky nebo jiný dodatečný 
materiál, stírací nálepky a pouzdra.

Or. de

Odůvodnění

Výčet zakázaných prvků a rysů musí být konkrétní, aby byla zajištěna právní jistota. Na 
obchodní značky a symboly i jejich grafická a barevná zpodobnění se vztahují vlastnická 
práva majitele obchodní značky, takže není možné je zakázat.

Pozměňovací návrh 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky nebo 
jiný dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra.
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prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

Or. it

Odůvodnění

Určité zákazy by bránily v poskytování základních informací o výrobcích a obchodních 
značkách, které jsou již registrovány, a hrozilo by, že budou porušována ustanovení SFEU 
týkající se práv spotřebitelů a pravidla WTO. Kromě toho by měl zákaz cigaret o průměru 
menším než 7,5 mm nepříznivý dopad a vytlačoval by spotřebitele na černý trh, což by 
jednoznačně poškozovalo zdraví spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 838
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky nebo 
jiný dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra.

Nelze zakázat, aby spotřebitelům byly 
poskytovány věcné informace o výrobku.
Nelze zakázat obchodní značky, které byly 
registrovány před datem vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. it
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Pozměňovací návrh 839
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
vložené letáky nebo jiný dodatečný 
materiál, jako například adhesivní nálepky, 
samolepky, připojené letáky, stírací 
nálepky a pouzdra.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje definice „zavádějících barev“ ani věrohodné důvody, proč některé barvy 
považovat za zavádějící. Stejně tak neexistují z hlediska zdraví ani vnitřního trhu žádné 
důvody k zákazu cigaret s malým průměrem.

Pozměňovací návrh 840
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
vložené letáky nebo jiný dodatečný 
materiál, jako například adhesivní nálepky, 
samolepky, připojené letáky, stírací 
nálepky a pouzdra.
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zavádějící.

Or. de

Odůvodnění

Neexistuje definice „zavádějících barev“ ani věrohodné důvody, proč některé barvy 
považovat za zavádějící. Stejně tak neexistují z hlediska ochrany veřejného zdraví zdraví ani 
vnitřního trhu žádné důvody k plošnému zákazu cigaret s malým průměrem.

Pozměňovací návrh 841
Kristian Vigenin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, 
figurativní nebo jiné znaky, zavádějící 
barvy, vložené letáky nebo jiný dodatečný 
materiál, jako například adhesivní nálepky, 
samolepky, připojené letáky, stírací 
nálepky a pouzdra, nebo prvky, jež souvisí 
s tvarem samotného tabákového výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
vložené letáky nebo jiný dodatečný 
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dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

materiál, jako například adhesivní nálepky, 
samolepky, připojené letáky, stírací 
nálepky a pouzdra, nebo prvky, jež souvisí 
s tvarem samotného tabákového výrobku 

Or. cs

Pozměňovací návrh 843
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra.

Or. pl

Odůvodnění

Cigarety s typickým aromatem a příchutí si získaly oblibu (tzn. zaujímají významný podíl na 
trhu s tabákovými výrobky) jen v malém počtu členských států. Jinde je po nich velmi malá 
poptávka a v některých členských státech není vůbec žádná. Ustanovení navržená Komisí by 
zasáhla nejvíce trhy členských států, kde jsou cigarety s příchutí oblíbené, zatímco by neměla 
prakticky žádný dopad na trhy ostatních členských států. Tato ustanovení jsou nepřiměřená, a 
proto by měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 844
Marian-Jean Marinescu
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Timothy Kirkhope

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Maria do Céu Patrão Neves



PE510.718v02-00 10/62 AM\936989CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 847
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. 

Or. el

Pozměňovací návrh 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo 
jiné zahrnovat texty, symboly, jména, 
obchodní značky, figurativní nebo jiné 
znaky, zavádějící barvy, vložené letáky 
nebo jiný dodatečný materiál, jako 
například adhesivní nálepky, samolepky, 
připojené letáky, stírací nálepky a pouzdra, 
nebo prvky, jež souvisí s tvarem 
samotného tabákového výrobku. Cigarety 
o průměru menším než 7,5 mm se 
považují za zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky, pouzdra a jakékoli 
dekorativní prvky nebo prvky, jež souvisí s 
tvarem samotného tabákového výrobku.

Or. pl

Odůvodnění

Je nepřípustné zakázat nějaký výrobek, aniž by k tomu byly náležité důvody. Škodlivé jsou 
všechny tabákové výrobky. Neexistují důkazy pro to, že by byly tenké cigarety škodlivější než 
běžné cigarety. Také neexistují žádné spolehlivé údaje o jejich oblibě mezi nezletilými kuřáky. 
Proto není důvod zakázat jejich prodej v EU, pokud budou zabaleny a označeny v souladu 
s touto směrnicí. 

Pozměňovací návrh 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku.
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Pozměňovací návrh 850
Sergej Kozlík

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku.



AM\936989CS.doc 13/62 PE510.718v02-00

CS

Or. nl

Pozměňovací návrh 852
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se v EU nesmí 
prodávat.

Or. fi

Pozměňovací návrh 853
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 6,5 mm se považují za 
zavádějící.



PE510.718v02-00 14/62 AM\936989CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku.

Or. de

Odůvodnění

Takováto domněnka v právním předpisu by spočívala na neexistující studii, a je proto třeba ji 
odmítnout.

Pozměňovací návrh 855
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 



AM\936989CS.doc 15/62 PE510.718v02-00

CS

tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

tabákového výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vypustit určení průměru cigaret. Zavedení tohoto ustanovení by v praxi znamenalo 
zavedení zákazu tenkých cigaret, což není vědecky odůvodněno a nelze to připustit.

Pozměňovací návrh 856
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. Cigarety o průměru 
menším než 7,5 mm se považují za 
zavádějící.

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku.

Or. el

Odůvodnění

Aktuální vědecké údaje neprokazují přímou souvislost mezi průměrem cigarety a věkem, kdy 
člověk začne kouřit, ani to, že by byly tenké cigarety přitažlivější než jiné. Tento zákaz by 
nevedl k tomu, že by lidé přestali kouřit, ale místo toho by způsobil, že už by nekonzumovali 
určitou kategorii tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 857
Eleni Theocharous
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Z ustanovení odst. 1 písm. b) a odst. 2 
by měla být vyloučena vědecky podložená 
sdělení, že určitý výrobek je méně škodlivý 
než ostatní. Výrobci předloží příslušným 
orgánům členských státům informace, 
z nichž vyplývá, že výrobek je méně 
škodlivý.

Or. el

Pozměňovací návrh 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Naústkový papír u cigaret s filtrem musí 
svou komplexností umožňovat 
dostatečnou ochranu před paděláním. 
Proto musí mít přinejmenším tyto 
vlastnosti:
a) více viditelných tiskových barev a 
výroba za použití hlubotisku;
b) všechny bílé plochy musí být potištěny 
lakem;
c) komplexní potisk se zčásti jemnou
strukturou;
d) tisk na bílém základním papíru;
e) předperforace umístěná v dostatečné 
vzdálenosti od konce cigarety.

Or. de

Odůvodnění

Výrobky s mnoha různými tiskovými barvami a se zčásti velmi jemnou strukturou, stejně jako 
technika předperforace, jsou dostupné pouze zavedeným dodavatelům. Toto ustanovení bude 
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společně se zvláštními požadavky týkajícími se papíru, například stupně jeho bělosti, účinně 
klást překážky do cesty nezákonnému trhu s cigaretami. Umístění zóny s perforací zajistí, že 
spotřebitel nebude moci zakrýt otvory a učinit tak kouř silnějším.

Pozměňovací návrh 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cigaretový papír je opatřen
vodoznakem.

Or. de

Odůvodnění

Ochrana před paděláním.

Pozměňovací návrh 860
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zakázané prvky a rysy mohou 
zahrnovat zavádějící texty a grafické 
znaky.

Or. cs

Pozměňovací návrh 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na jednotlivých baleních lze uvést 
odrůdu tabáku použitého k výrobě 
tabákového výrobku a/nebo zemi jeho 
původu.

Or. it

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci mezi jednotlivými odrůdami tabáku (viz 16. 
bod odůvodnění).

Pozměňovací návrh 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Vzhled a obsah jednotlivých balení

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.
2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.
3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
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pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.
4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Vzhled a obsah jednotlivých balení

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.
2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
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uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.
3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.
4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. it

Odůvodnění

Toto ustanovení není podepřeno zdravotními důvody. Znamenalo by zákaz výrobků, které jsou 
již na trhu dostupné, podpořilo by trh s padělanými výrobky, omezilo možnost volby 
spotřebitele a bránilo hospodářské soutěži a inovacím, což by mělo zřejmé nepříznivé dopady 
v oblasti zdraví a bezpečnosti

Pozměňovací návrh 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Vzhled a obsah jednotlivých balení

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
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přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.
2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.
3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.
4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. es

Odůvodnění

Neexistují objektivní vědecké důkazy, na jejich základě by bylo možné se domnívat, že toto 
opatření bude mít žádoucí vliv na konzumaci tabáku u mladých lidí. Kromě toho toto opatření 
nerespektuje svobodnou hospodářskou soutěž a bude bránit volnému oběhu zboží v rámci EU.

Pozměňovací návrh 865
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1



AM\936989CS.doc 23/62 PE510.718v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro omezení balení, v nichž jsou prodávány tabákové výrobky, neexistuje žádné odůvodnění 
z hlediska vnitřního trhu. Tento návrh je v rozporu s politikou EU v oblasti vnitřního trhu 
týkající se balení a vzájemného uznávání, zejména se směrnicí 2007/45. 
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Pozměňovací návrh 869
Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 871
Marian-Jean Marinescu



AM\936989CS.doc 25/62 PE510.718v02-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret nebo 
k vlastní výrobě cigaret musí mít podobu 
kombinované dózy ve tvaru kvádru nebo 
válce, případně musí mít tvar pytlíku, tedy 
obdélníkového balíčku s přehybem přes 
otvor. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret nebo k vlastní výrobě cigaret
musí obsahovat alespoň 40 g tabáku.

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Emma McClarkin
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret nebo 
k vlastní výrobě cigaret musí mít podobu 
kombinované dózy ve tvaru kvádru nebo 
válce, případně musí mít tvar pytlíku, tedy 
obdélníkového balíčku s přehybem přes 
otvor. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret nebo k vlastní výrobě cigaret
musí obsahovat alespoň 40 g tabáku.

Or. en

Odůvodnění

V původním posouzení dopadů nebylo hodnoceno používání pytlíku coby obalu jiných druhů 
sypaného tabáku a v návrhu nebyly řádně zohledněny značné rozdíly mezi tabákem k ručnímu 
balení cigaret a tabákem k vlastní výrobě cigaret. Druh balení byl měl být odlišen podle 
vlastností tabáku v souladu s požadavky spotřebitele. U sypaného tabáku je osvědčeným 
typem balení kombinovaná dóza. Nynější návrh by tedy mohl ohrozit budoucí rozvoj 
inovativních obalů a ohrozit kvalitu tabákového výrobku ve chvíli, kdy dorazí ke konečnému 
spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru a obsahovat alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení jakéhokoli jiného tabáku 
určeného ke kouření musí mít podobu 
kombinované dózy ve tvaru kvádru nebo 
válce, případně musí mít tvar pytlíku, tedy 
obdélníkového balíčku s přehybem přes 
otvor, a musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.
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Or. en

Odůvodnění

Původní návrh neobsahuje požadavek na kombinovanou dózu s jemně řezaným sypaným 
tabákem pro specifické použití, tj. na cigarety a dýmky vlastní výroby. Cílem této revize je 
učinit pro mladé lidi méně přitažlivým zahájení kouření, nicméně dózy obvykle kupují 
příslušníci starší generace. Dóza je vzhledem ke své hmotnosti a objemu dražší než pytlík, 
takže je pro mladé lidi finančně méně dostupná.

Pozměňovací návrh 875
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 40 g tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret nebo k 
vlastní výrobě cigaret musí obsahovat 
alespoň 40 g tabáku.

Or. de

Odůvodnění

Kombinované dózy, které se používají na tabák k vlastní výrobě cigaret, by měly být povoleny 
stejně jako pytlíky s tabákem, protože dózy jsou větší a dražší druh balení než pytlík a nedají 
se tak snadno přenášet. Proto jsou kombinované dózy pro mládež podstatně méně přitažlivé
než pytlíky s tabákem.

Pozměňovací návrh 876
Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení.
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 40 g tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

Or. de

Pozměňovací návrh 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení.
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 40 g tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

Or. de

Odůvodnění

Podoba balení by měla být jako doposud záležitostí výrobce. Některé druhy jemně řezaného 
tabáku se nabízejí v kombinovaných dózách obsahujících 50–200 g tabáku. Většinou jde o 
volně balený a objemný tabák, který se dost dobře nedá balit do pytlíků, protože by tam mohl 
být snadno rozdrcen. Malá balení nebo balení ve tvaru rtěnky by však měla být zakázána, 
protože jsou pro mladé lidi obzvláště přitažlivá.
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Pozměňovací návrh 878
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret může mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret může mít tvar kvádru nebo 
válce, případně pytlíku, tj. běžné 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí mít takovou velikost, 
aby byla zajištěna grafická integrita a 
viditelnost textu, fotografií a informací o 
odvykání podle požadavků uvedených v 
čl. 9 odst. 3 písm. d) této směrnice. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
10 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 12,5 g tabáku.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla podstatně omezovat vlastnosti balení. Ohrozilo by to výrobní pracovní 
místa v celém dodavatelském řetězci a povzbuzovalo k nezákonnému obchodu. Omezilo by to 
možnost volby spotřebitele, stejně jako inovace a hospodářskou soutěž a stálo v cestě 
uplatňování práv duševního vlastnictví. Tato opatření jsou v rozporu se zásadami vnitřního 
trhu a také mají nepříznivý vliv na opatření v oblasti zdraví.

Pozměňovací návrh 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 

1. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít buď tvar pytlíku, tj. 
kapsy zavíratelné přehybem, nebo obalu se 
základnou ve tvaru kvádru nebo válce. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
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% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 20 g tabáku.

Or. en

Odůvodnění

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Pozměňovací návrh 880
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

1. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít buď tvar pytlíku, tj. 
kapsy zavíratelné přehybem, nebo jiného 
balení. Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby navrhované změny týkající se balení nezmenšovaly naši schopnost 
rozpoznat padělaná balení a předcházet padělání. Příliš přísné předpisy by mohly znemožnit, 
aby měla EU náskok před pokusy padělatelů.
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Pozměňovací návrh 881
Michèle Striffler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj.
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku nebo 
pevné krabičky. Pytlíky musí mít tvar
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Pevná krabička 
musí sestávat z těla, víka a dna. Jednotlivé 
balení cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto změny by znamenaly, že by bylo možné na tabák používat kombinované dózy. Tyto dózy 
se mohou vyrábět z recyklovaného kartonu, a tedy mohou být šetrnější k životnímu prostředí.
Tyto velké nádoby také zlepšují čitelnost zdravotních varování a vyrábí se složitou a 
nákladnou evropskou technologií, takže je obtížné je padělat.

Pozměňovací návrh 882
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret musí obsahovat tabák s celkovou 
hmotností alespoň 33 g. Jednotlivé balení 
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cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 80 g tabáku.

  

Or. en

Odůvodnění

Opatření, které by skutečně mladé lidi odradilo od toho, aby začali kouřit, spočívá ve 
zdvojnásobení hmotnosti tabáku v běžném balení. Pak by se cena balení přirozeně 
zdvojnásobila (přestože cena za jednu cigaretu by zůstala stejná). Vyšší cena za balení by pak 
mladým lidem významně bránila v tom, aby začali kouřit a kupovali si balíček cigaret bez 
rozmyslu.

Pozměňovací návrh 883
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g
tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
přibližně kvádru. Jednotlivé balení tabáku 
k ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 20 g tabáku.

Or. cs

Pozměňovací návrh 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
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kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 50 g 
tabáku.

Or. ro

Pozměňovací návrh 885
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 19 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

Or. en

Odůvodnění

Myšlenka upravit minimální počet cigaret v jednotlivých baleních je přijatelná, ale navrhuji 
stanovit minimální počet cigaret na 19 místo na 20 s ohledem na maďarské vnitrostátní 
předpisy, které jsou nyní v platnosti.

Pozměňovací návrh 886
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru nebo kulatý tvar. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí mít 
tvar pytlíku, tj. obdélníkové kapsy 
zavíratelné přehybem. Přehyb pytlíku musí 
pokrývat nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 40 g tabáku.

Or. en

Odůvodnění

Není žádný konkrétní důvod k zákazu kulatých tvarů.

Pozměňovací návrh 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2



AM\936989CS.doc 35/62 PE510.718v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 889
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Z hlediska vnitřního trhu neexistuje žádný důvod k regulaci velikosti balení, v nichž se 
prodávají různé tabákové výrobky. Návrh je v rozporu s politikou EU v oblasti vnitřního trhu, 
pokud jde o balení a vzájemné uznávání podle směrnice 2007/45. 

Pozměňovací návrh 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Výrobcům by měla být stejně jako doposud ponechána určitá pružnost, pokud jde o způsob 
vyhotovení obalů.

Pozměňovací návrh 891
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a může
obsahovat závěr, který po jejím otevření 
umožňuje její opětovné uzavření či 
zapečetění.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby navrhované změny týkající se balení nezmenšovaly naši schopnost 
rozpoznat padělaná balení a předcházet padělání. Příliš přísné předpisy by mohly znemožnit, 
aby měla EU náskok před pokusy padělatelů.
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Pozměňovací návrh 892
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a obsahuje
závěr, který po jejím prvním otevření 
umožňuje její opětovné uzavření či 
zapečetění.

Or. it

Pozměňovací návrh 893
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a obsahuje 
závěr ve formě odklápěcího víčka. 
Odklápěcí víčko krabičky cigaret musí být 
sklopné pouze v jejím zadním lomu.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by umožnilo používat skryté bezpečnostní prvky, jež lze znova zapečetit, např. 
vnitřní vrstvy, které mohou pomoci v boji proti padělání, ale nijak nenarušují viditelnost a 
integritu zdravotních varování na krabičce. 
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Pozměňovací návrh 894
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí 
obsahovat jakýkoliv jiný závěr, který by po 
jejím prvním otevření umožňoval její 
opětovné uzavření či zapečetění.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla harmonizovat mechanismus prvního otevření. Taková úprava by 
prostřednictvím standardizace krabiček podněcovala nezákonný obchod a usnadňovala by 
pachatelům trestných činů padělání zboží. Řada různých otvíracích mechanismů padělatelům 
znesnadňuje napodobování. Tato úprava by také nepříznivě ovlivňovala možnost volby 
spotřebitelů, stejně jako inovace a hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu. 

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu. Plochy krabičky, které 
nejsou pokryty zdravotními varováními, 
jsou vytvořeny dostatečně složitým 
způsobem a pomocí více barev. Alespoň 
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jedna tisková barva musí vytvářet 
hmatatelné struktury.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je ochrana před paděláním.

Pozměňovací návrh 896
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.

2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret ve tvaru kvádru musí být 
sklopné pouze v jejím zadním lomu.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 13 odst. 1.

Pozměňovací návrh 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Všechny zevní plochy jednotlivých 
balení a jakákoliv vnější balení tabáku 
určeného ke kouření jsou 
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standardizovány takto:
a) neobsahují žádnou obchodní ani jinou 
značku kromě značky a varianty názvu 
tabákového výrobku;
b) mají tmavou neatraktivní barvu 
stanovenou Komisí;
c) značka a jakákoli varianta názvu:
i) se na jedné ploše nevyskytuje více než 
jednou,
ii) je umístěna vodorovně pod 
kombinovaným zdravotním varováním, ve 
stejném směru jako toto varování a 
uprostřed místa zbývajícího na přední a 
zadní ploše jednotlivých balení a všech 
vnějších balení;
iii) je v souladu s podrobnějšími pravidly 
stanovenými v odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by posílil návrh zpravodaje na standardizované balení tím, že by jej 
rozšířil na veškerý tabák určený ke kouření. Také je důležité, aby standardní barva byla 
tmavá a neatraktivní, protože se ukázalo, že to je účinnější než světlejší barvy.

Pozměňovací návrh 898
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 899
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veškerá rozhodnutí v této směrnici jsou výrazně politická. Všechny změny musí být provedeny 
řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 900
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se
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Or. cs

Pozměňovací návrh 901
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přenesení pravomocí je v rozporu se zásadou subsidiarity, postrádá jakýkoli právní základ a 
navíc je v rozporu i s pravidly Smlouvy týkajícími se „aktů v přenesené pravomoci“ (článek 
290 SFEU) a „prováděcích aktů“ (článek 291 SFEU).

Pozměňovací návrh 902
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po

vypouští se
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znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. de

Odůvodnění

Přenesení pravomocí je v rozporu se zásadou subsidiarity, postrádá jakýkoli možný právní 
základ a navíc je v rozporu i s pravidly Smlouvy týkajícími se „aktů v přenesené pravomoci“ 
(článek 290 SFEU) a „prováděcích aktů“ (článek 291 SFEU).

Pozměňovací návrh 903
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že toto jsou podstatné prvky směrnice, měly by být upraveny v základním 
aktu. Umožnit Komisi, aby stanovila rozměry balení, by kromě toho mohlo vést k tomu, že 
z trhu zmizí tenké cigarety, jež jsou delší než cigarety klasické délky.

Pozměňovací návrh 904
Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 905
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 vypouští se
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zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 

vypouští se
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pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. de

Pozměňovací návrh 909
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zmocnění Komise k přijetí aktů v přenesené pravomoci ve výše uvedeném bodě je 
nepřijatelné. Obsah tohoto bodu musí být upraven samotnou směrnicí.

Pozměňovací návrh 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 

vypouští se
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podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po
znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. it

Pozměňovací návrh 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

3. Je třeba zajistit plnou viditelnost a 
integritu zdravotních varování před prvním 
otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. de

Pozměňovací návrh 912
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 

3. Podrobnější pravidla pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou nutná k 
zajištění plné viditelnosti a integrity 
zdravotních varování před prvním 
otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení, se 
stanoví obvyklým legislativním postupem.
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prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. el

Odůvodnění

Tvar a velikost jednotlivých balení jsou základními prvky legislativního aktu. Jakákoli změna 
těchto prvků by proto měla být předmětem obvyklého legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 913
Jutta Haug

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

3. Je třeba zajistit plnou viditelnost a 
integritu zdravotních varování před prvním 
otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 914
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 

3. Komise může navrhnout podrobnější 
pravidla pro tvar a velikost jednotlivých 
balení, pokud jsou tato pravidla nutná k 
zajištění plné viditelnosti a integrity 
zdravotních varování před prvním 
otevřením, při otevírání a po 
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a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. it

Pozměňovací návrh 915
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 916
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Veškerá rozhodnutí v této směrnici jsou výrazně politická. Všechny změny musí být provedeny 
řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 917
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 918
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Přenesení pravomocí je v rozporu se zásadou subsidiarity, postrádá jakýkoli právní základ a 
navíc je v rozporu i s pravidly Smlouvy týkajícími se „aktů v přenesené pravomoci“ (článek 
290 SFEU) a „prováděcích aktů“ (článek 291 SFEU).

Pozměňovací návrh 919
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přenesení pravomocí je v rozporu se zásadou subsidiarity, postrádá jakýkoli právní základ a 
navíc je v rozporu i s pravidly Smlouvy týkajícími se „aktů v přenesené pravomoci“ (článek 
290 SFEU) a „prováděcích aktů“ (článek 291 SFEU).

Pozměňovací návrh 920
Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 

vypouští se
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balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 921
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 923
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 927
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 

vypouští se
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kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. en

Odůvodnění

Zmocnění Komise k přijetí aktů v přenesené pravomoci ve výše uvedeném bodě je 
nepřijatelné. Obsah tohoto bodu musí být upraven samotnou směrnicí.

Pozměňovací návrh 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 929
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 

vypouští se
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kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. it

Pozměňovací návrh 930
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

4. Dojde-li podle zprávy Komise 
k podstatné změně okolností, stanoví se 
obvyklým legislativním postupem povinný 
kvádrový nebo válcový tvar pro jednotlivá 
balení tabákových výrobků jiných než 
cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret.

Or. el

Odůvodnění

Tvar a velikost jednotlivých balení jsou základními prvky legislativního aktu. Jakákoli změna 
těchto prvků by proto měla být předmětem obvyklého legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en



AM\936989CS.doc 57/62 PE510.718v02-00

CS

Pozměňovací návrh 932
Renate Sommer

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 933
Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku 
pouze na výrobky určené pro trh Unie či 
na něj uváděné.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 934
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
jednotlivá balení a jakákoliv vnější balení 
tabákových výrobků byla označena
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Marit Paulsen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky, s výjimkou výrobků 
uvedených v článku 15, byly označeny 
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 936
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

1. Pro účemy účinného sledování a 
dohledávání členské státy zajistí, aby 
všechny tabákové výrobky, včetně vnějších 
balení, byly označeny jedinečným, 
spolehlivým a neodstranitelným
identifikátorem. S cílem zajistit jejich 
integritu musí být jedinečné identifikátory 
vytištěné/upevněné neodstranitelně, musí 
být nesmazatelné a nesmí být žádným 
způsobem skryty nebo narušeny včetně 
použitím kolků, cenovek nebo při otevíraní 
balení. Pokud jde o výrobky vyrobené 
mimo Unii, použijí se povinnosti stanovené 
v tomto článku pouze na výrobky určené 
pro trh Unie či na něj uváděné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 937
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky uváděné na trh v EU 
byly označeny jedinečným identifikátorem. 
S cílem zajistit jejich integritu musí být 
jedinečné identifikátory 
vytištěné/upevněné neodstranitelně, musí 
být nesmazatelné a nesmí být žádným 
způsobem skryty nebo narušeny včetně 
použitím kolků, cenovek nebo při otevíraní 
balení. Pokud jde o výrobky vyrobené 
mimo Unii, použijí se povinnosti stanovené 
v tomto článku pouze na výrobky určené 
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uváděné. pro trh Unie či na něj uváděné.

Or. el

Pozměňovací návrh 938
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným a spolehlivým identifikátorem. 
S cílem zajistit jejich integritu musí být 
jedinečné identifikátory 
vytištěné/upevněné neodstranitelně, musí 
být nesmazatelné a nesmí být žádným 
způsobem skryty nebo narušeny včetně 
použitím kolků, cenovek nebo při otevíraní 
balení. Pokud jde o výrobky vyrobené 
mimo Unii, použijí se povinnosti stanovené 
v tomto článku pouze na výrobky určené 
pro trh Unie či na něj uváděné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 939
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
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nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

nebo při otevíraní balení. Pokud jde o
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné. V členských státech, v nichž se 
na tabákové výrobky umísťují kolky, 
mohou být jedinečné identifikátory 
vytištěny na kolcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 940
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny
jedinečným identifikátorem. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
jednotlivá balení a jakákoliv vnější 
přepravní balení tabákových výrobků byla 
označena jedinečným identifikátorem. S 
cílem zajistit jejich integritu musí být 
jedinečné identifikátory 
vytištěné/upevněné neodstranitelně, musí 
být nesmazatelné a nesmí být žádným 
způsobem skryty nebo narušeny včetně 
použitím kolků, cenovek nebo při otevíraní 
balení. Pokud jde o výrobky vyrobené 
mimo Unii, použijí se povinnosti stanovené 
v tomto článku pouze na výrobky určené 
pro trh Unie či na něj uváděné.

Or. en

Odůvodnění

Podle požadavků protokolu WHO o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky 
by měla být opatřena jedinečným identifikátorem také veškerá vnější balení (tj. palety, bedny, 
kartony atd.). Jedinečné identifikátory na vnějších baleních a na jednotlivých vnitřních 
baleních by měly být propojeny, aby orgány věděly, co se v paletě, bedně nebo kartonu 
nachází. Zaznamenáno by mělo být každé opětovné zabalení.
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Pozměňovací návrh 941
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byly 
jedinečné identifikátory na jednotlivých 
baleních propojeny s jedinečným 
identifikátorem na vnějším přepravním 
balení. Každá změna provedená ve spojení 
mezi jednotlivými baleními a vnějším 
přepravním balením se zaznamenává 
v databázi uvedené v odstavci 6.

Or. en

Odůvodnění

Podle požadavků protokolu WHO o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky 
by měla být opatřena jedinečným identifikátorem také veškerá vnější balení (tj. palety, bedny, 
kartony atd.). Jedinečné identifikátory na vnějších baleních a na jednotlivých vnitřních 
baleních by měly být propojeny, aby orgány věděly, co se v paletě, bedně nebo kartonu 
nachází. Zaznamenáno by mělo být každé opětovné zabalení.


