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Pozměňovací návrh 57
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
─

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. nl

Odůvodnění

Na základě zásady subsidiarity stanovené v článku 5 SEU by měl být návrh Komise zamítnut.

Pozměňovací návrh 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy a článek 168 ve vztahu k 
článku 16 této směrnice,

Or. fr

Odůvodnění

Aby byly splněny všechny cíle směrnice, měla by obsahovat odkaz na článek 168 týkající se 
veřejného zdraví. Článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie je  právním základem 
použitelným pro článek 16 směrnice.

Pozměňovací návrh 59
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Právní východisko 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
a článek 168 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových 
výrobků stanoví pravidla na úrovni Unie 
týkající se tabákových výrobků. Vzhledem 
k vývoji na trhu, v oblasti vědy a na 
mezinárodním poli je nutné provést v 
uvedené směrnici zásadní změny. Pro lepší 
přehlednost je vhodné, aby směrnice 
2001/37/ES byla zrušena a nahrazena 
novou směrnicí.

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových 
výrobků stanoví pravidla na úrovni Unie 
týkající se tabákových výrobků. Vzhledem 
k vývoji na trhu, v oblasti vědy a na 
mezinárodním poli, mj. i k lepší 
dostupnosti elektronických cigaret, je 
nutné provést v uvedené směrnici zásadní 
změny Pro lepší přehlednost je vhodné, aby 
směrnice 2001/37/ES byla zrušena a 
nahrazena novou směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, že je záhodno do tohoto ustanovení zařadit zmínku o elektronických cigaretách, vede 
vyšší poptávka po elektronických cigaretách na trhu, přičemž v jednotlivých členských státech 
panují v této věci rozdílné regulační přístupy. Složky těchto výrobků mohou být zdraví 
škodlivé. 

Pozměňovací návrh 61
Holger Krahmer
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise ve svých zprávách z roku 2005 
a 2007 týkajících se provádění směrnice 
2001/37/ES a předložených v souladu s 
článkem 11 uvedené směrnice určila 
oblasti, v nichž považovala za vhodné 
přijmout další opatření. Vědecký výbor pro 
vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 
(SCENIHR) v letech 2008 a 2010 poskytl 
Komisi vědecké stanovisko týkající se 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, a tabákových přísad. V roce 2010 se 
uskutečnily konzultace se širokou řadou 
zúčastněných stran, po nichž následovaly 
konzultace s vybranými subjekty a jež byly 
doprovázeny studiemi externích 
konzultantů. V rámci tohoto postupu byly 
rovněž vedeny konzultace s členskými 
státy. Evropský parlament a Rada 
opakovaně vyzývaly Komisi k provedení 
přezkumu a aktualizace směrnice 
2001/37/ES.

(2) Komise ve svých zprávách z roku 2005 
a 2007 týkajících se provádění směrnice 
2001/37/ES a předložených v souladu s 
článkem 11 uvedené směrnice určila 
oblasti, v nichž považovala za vhodné 
přijmout další opatření. Vědecký výbor pro 
vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 
(SCENIHR) v letech 2008 a 2010 poskytl 
Komisi vědecké stanovisko týkající se 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, a složek tabáku. V roce 2010 se 
uskutečnily konzultace se širokou řadou 
zúčastněných stran, po nichž následovaly 
konzultace s vybranými subjekty a jež byly 
doprovázeny studiemi externích 
konzultantů. V rámci tohoto postupu byly 
rovněž vedeny konzultace s členskými 
státy. Evropský parlament a Rada 
opakovaně vyzývaly Komisi k provedení 
přezkumu a aktualizace směrnice 
2001/37/ES.

Or. de

Odůvodnění

Po vypuštění definice (2)„přísada“ zde musí být použita definice (18) „složka“.

Pozměňovací návrh 62
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zdravotní varování je součástí 
organizované, účinné a dlouhodobé 
protikuřácké strategie s přesně 
vymezeným záběrem a cíli.
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Or. en

Odůvodnění

Účinnost zdravotního varování úzce souvisí s tím, že je součástí organizované protikuřácké 
strategie s přesně vymezeným záběrem a cíli.

Pozměňovací návrh 63
Martina Anderson
za skupinu GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V jiných oblastech stále existují značné 
rozdíly v právních a správních předpisech 
členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků, které brzdí 
fungování vnitřního trhu. S ohledem na 
vývoj na trhu, v oblasti věd a na 
mezinárodním poli se očekává další 
zvětšování těchto nesrovnalostí. To se týká 
zejména výrobků obsahujících nikotin, 
rostlinných výrobků určených ke kouření, 
složek a emisí, určitých hledisek 
označování a balení a přeshraničního 
prodeje tabákových výrobků na dálku.

(4) V jiných oblastech stále existují značné 
rozdíly v právních a správních předpisech 
členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků, které brzdí 
fungování vnitřního trhu. S ohledem na 
vývoj na trhu, v oblasti věd a na 
mezinárodním poli se očekává další 
zvětšování těchto nesrovnalostí. To se týká 
zejména výrobků obsahujících nikotin, 
rostlinných výrobků určených ke kouření, 
složek a emisí, určitých hledisek 
označování a balení, přeshraničního a 
internetového prodeje tabákových výrobků 
a jejich vystavování v prodejním místě.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny pro uplatňování článku 13 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku požadují, aby 
strany úmluvy zakázaly vystavování a viditelné umísťování tabákových produktů v prodejním 
místě, protože jde o způsob jejich reklamy a propagace.  Tytéž pokyny také doporučují 
zakázat internetový prodej tabáku.

Pozměňovací návrh 64
Martina Anderson
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rozsah vnitřního trhu s tabákovými a 
souvisejícími výrobky, vzrůstající sklon 
výrobců tabákových výrobků soustředit 
výrobu pro celou Unii jen do malého počtu 
výrobních závodů v členských státech, což 
vede ke značným objemům přeshraničního 
obchodu s tabákovými a souvisejícími 
výrobky, vyžadují za účelem dosažení 
hladkého fungování vnitřního trhu 
legislativní opatření spíše na úrovni Unie 
než na vnitrostátní úrovni.

(6) Rozsah vnitřního trhu s tabákovými a 
souvisejícími výrobky, vzrůstající sklon 
výrobců tabákových výrobků soustředit 
výrobu pro celou Unii jen do malého počtu 
výrobních závodů v členských státech, což 
vede ke značným objemům přeshraničního 
obchodu s tabákovými a souvisejícími 
výrobky, včetně jejich internetového 
prodeje, vyžadují za účelem dosažení 
hladkého fungování vnitřního trhu a 
harmonizace společné unijní ochrany 
lidského zdraví legislativní opatření spíše 
na úrovni Unie než na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Vzrůstá internetový prodej tabákových a souvisejících výrobků a jejich přeshraniční prodej na 
dálku a přitom neexistují žádná odpovídající ustanovení Unie k regulaci tohoto druhu 
obchodu; dosažení hladkého fungování vnitřního trhu musí také zahrnovat společný přístup s 
cílem učinit prioritou a chránit zdraví občanů Unie.

Pozměňovací návrh 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Produkci tabáku ve znevýhodněných 
oblastech, zejména v nejvzdálenějších 
regionech, která je často spojena se 
specifickými environmentálními,
zeměpisnými a kulturními podmínkami a 
řemeslnými metodami šetrnými k 
životnímu prostředí, by měla být věnována 
zvláštní pozornost ze strany EU, která by 
měla dát členským státům možnost 
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uplatňovat specifická opatření s cílem 
zachovat v těchto regionech produkci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Zároveň je nezbytně nutné, aby byly v 
této směrnici zohledněny také zásady nebo 
pokyny tzv. Small Business Act.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Při legislativních krocích je však také 
nutné vzít v potaz výsledky studií z 
poslední doby, které svědčí o ztrátě 
daňových příjmů ve výši 12 miliard EUR v 
důsledků nelegálního obchodu s 
tabákovými výrobky, a také skutečnost, že 
legální obchod s cigaretami klesá, zatímco 
nelegální obchod činí v současnosti 
zhruba 10 % trhu s tabákovými výrobky, v 
některých členských státech až 30 %, a 
soustavně narůstá. Zavedení dalších 
omezení by snadno mohlo vést k dalšímu 
zvyšování těchto hodnot.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi.

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi. V souladu se zásadou 
odpovědnosti producenta by proto měli 
výrobci tabákových výrobků nést 
odpovědnost za veškeré náklady na 
zdravotní péči vzniklé v důsledku 
konzumace tabáku.

Or. de

Odůvodnění

Jak již Parlament požadoval ve svém usnesení o zelené knize s názvem „K Evropě bez 
tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“ (2007/2105(INI)), měla by být 
uplatňována povinnost výrobce ručit za své výrobky a zavedena odpovědnost výrobce za 
financování všech nákladů souvisejících se zdravotními následky konzumace tabáku.

Pozměňovací návrh 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
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„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi.

„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi a zamezit jakýmkoli 
škodlivým důsledkům jak pro zranitelné 
skupiny, tak pro všechny občany tím, že 
bude odstraněno pasivní kouření, kdekoli 
to bude možné.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice je v první řadě zaměřena na snížení počtu mladých lidí, kteří začnou kouřit, ale 
měla by se také zabývat tím, jak účinněji prosadit stávající zákazy, které mají za cíl zabránit 
pasivnímu kouření.

Pozměňovací návrh 70
Mario Pirillo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi.

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví,
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi. Za tímto účelem – a 
zvláště na úrovni základních škol - by 
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měly být v členských státech pořádány 
preventivní kampaně proti kouření a také 
informační programy o škodlivosti 
kouření pro zdraví.

Or. it

Pozměňovací návrh 71
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi.

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi, a to věnováním 
zvláštní pozornosti 80 milionům mladých 
Evropanů, kteří nikdy nekouřili.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité mít na zřeteli, že jednou z priorit směrnice je zajistit lepší ochranu před tabákovým 
kouřem (aktivní a pasivní kouření) pro 80 milionů mladých Evropanů, kteří se cigarety nikdy 
nedotkli.

Pozměňovací návrh 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi.

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi. Veřejné vzdělávací a 
informační kampaně by měly být 
podpořeny pravidelnou poradenskou 
činností na základních a středních 
školách.

Or. es

Odůvodnění

Veřejné vzdělávací a informační kampaně budou z hlediska veřejného zdraví účinnější než 
pouze vydat zákaz, který nebude nijak vědecky podložen.

Pozměňovací návrh 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
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účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi.

účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi. Za tímto účelem je 
také nezbytně nutné organizovat 
vzdělávací, informační a preventivní 
kampaně a programy s cílem pomoci 
občanům, kteří chtějí přestat kouřit.

Or. it

Odůvodnění

Cílů zastavit nebo snížit užívání tabáku lze dosáhnout pouze veřejnými vzdělávacími a 
informačními kampaněmi a kroky s cílem pomoci lidem přestat s kouřením. Tato směrnice 
skýtá další prostředek k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 74
Riikka Manner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi.

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi. S cílem chránit 
spotřebitele a podporovat veřejné zdraví 
by mělo být základním cílem revize této 
směrnice a jejího monitorování zamezit 
konzumaci tabákových výrobků, a právní 
předpisy se budou v zájmu dosažení 
tohoto cíle i nadále zpřísňovat.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Tabákové výrobky obsahují 
karcinogenní látky. Je nezbytně nutné, 
aby se tabákový průmysl zavázal, že se 
bude svědomitě snažit snižovat podíl 
karcinogenních látek ve všech druzích 
tabákových výrobků.

Or. da

Pozměňovací návrh 76
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k tomu, že s cílem chránit 
zdraví pracovníků, kteří mohou být 
vystavení pasivnímu kouření, by měla být 
ve všech prodejních místech zakázána 
konzumace tabáku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Vzhledem k tomu, že s cílem předejít 
tomu, aby mladí lidé začali kouřit, by měl 
být do prodejních míst zakázán vstup 
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osobám mladším 18 let. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vzhledem k tomu, že v mnoha 
členských státech je u velkého 
procentního podílu kuřáků 
nepravděpodobné, že by zcela přestali 
kouřit, měly by právní předpisy brát v 
potaz jejich právo být objektivně 
obeznámeni s dopadem možné konzumace 
tabáku na jejich zdraví – tyto informace se 
jim dostávají také na obalu výrobku, který 
zřejmě budou užívat.

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v EU jsou stále velké procentní podíly kuřáků, by se směrnice měla také 
snažit zlepšit zdraví těch, kteří již kouří a kteří z jakéhokoli důvodu chtějí i nadále užívat 
tabákové nebo nikotinové výrobky.

Pozměňovací návrh 79
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro měření obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého v cigaretách by mělo být 
postupováno podle mezinárodně 
uznávaných norem ISO 4387, 10315 a 
8454. V případě ostatních emisí neexistují 

(10) Pro měření obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého v cigaretách by mělo být 
postupováno podle mezinárodně 
uznávaných norem ISO 4387, 10315 a 
8454. V případě ostatních emisí neexistují 
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pro výpočet obsahu žádné mezinárodně 
sjednané normy či zkoušky, avšak v 
současnosti je usilováno o to, aby byly 
vypracovány.

pro výpočet obsahu žádné mezinárodně 
sjednané normy či zkoušky, a právě proto 
nelze v současnosti přijmout pro ostatní 
emise cigaret a pro tabákové výrobky jiné 
než cigarety žádná ustanovení o měření 
emisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Bylo prokázáno, že výrazným 
karcinogenem v tabáku je polonium 210. 
Kombinací jednoduchých opatření by bylo 
možno jej z cigaret téměř zcela odstranit. 
Je proto záhodno stanovit takovou 
maximální úroveň polonia 210, v jejímž 
důsledku by se snížil současný obsah 
polonia 210 v cigaretách o 95 %. Měla by 
být vypracována norma ISO pro měření 
obsahu polonia 210 v tabáku.

Or. en

Odůvodnění

Polonium 210 je produkt rozpadu uranu, který je obsažen v hnojivech vyráběných z fosfátové 
rudy bohaté na uran. Kontaminuje listy tabáku vzduchem prostřednictvím radonu 222 a 
kořeny prostřednictvím olova 210. Při hoření se polonium 210 odpařuje a kuřáci jej vdechují. 
Je alfa zářičem. Alfa záření je vně těla neškodné, ale jakmile je v lidské těle, jde o 
„nejnebezpečnější formu záření“ (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Pozměňovací návrh 81
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 
vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty
emisí, přičemž se zohlední rovněž jejich 
toxicita a návykovost.

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být nezbytné a vhodné
stanovit způsoby měření emisí, přičemž se 
zohlední vědecké poznatky a mezinárodně 
přijaté standardy vyhodnocování jejich 
toxicity a návykovosti.

Or. cs

Pozměňovací návrh 82
Sergej Kozlík

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 
vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední rovněž jejich 
toxicita a návykovost.

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 
vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední vědecké 
poznatky a mezinárodně přijaté standardy 
vyhodnocování jejich toxicity a 
návykovosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 
vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední rovněž jejich 

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 
vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední vědecké 
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toxicita a návykovost. poznatky a mezinárodně přijaté standardy 
vyhodnocování jejich toxicity a 
návykovosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 
vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední rovněž jejich 
toxicita a návykovost.

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 
vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední vědecké 
poznatky a mezinárodně přijaté standardy 
vyhodnocování jejich toxicity a 
návykovosti.

Or. en

Odůvodnění

Stanovené úrovně obsahu a maximální prahové hodnoty emisí jsou podstatnými částmi 
legislativního aktu a ze zásady by neměly být předmětem aktů v přenesené pravomoci. Pokud 
by nicméně měly být akty v přenesené pravomoci zachovány, měly by být zohledněny vědecké 
poznatky a mezinárodně přijaté standardy měření toxicity a návykovosti.

Pozměňovací návrh 85
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby mohly vykonávat své regulační 
role, vyžadují členské státy a Komise 
komplexní informace o složkách a emisích 
s cílem posoudit přitažlivost, návykovost a 

(12) Aby mohly vykonávat své regulační 
role, vyžadují členské státy a Komise 
komplexní informace o složkách a emisích 
s cílem posoudit návykovost a toxicitu 
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toxicitu tabákových výrobků a zdravotní 
rizika, jež jsou spojena s konzumací 
takových výrobků. Za tímto účelem by 
měly být zpřísněny stávající povinnosti 
týkající se nahlašování složek a emisí. To 
je v souladu s povinností Unie, podle níž 
má zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví.

tabákových výrobků a zdravotní rizika, jež 
jsou spojena s konzumací takových 
výrobků. Za tímto účelem by měly být 
zpřísněny stávající povinnosti týkající se 
nahlašování složek a emisí. To je v souladu 
s povinností Unie, podle níž má zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

Or. cs

Pozměňovací návrh 86
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby mohly vykonávat své regulační 
role, vyžadují členské státy a Komise 
komplexní informace o složkách a emisích 
s cílem posoudit přitažlivost, návykovost a 
toxicitu tabákových výrobků a zdravotní
rizika, jež jsou spojena s konzumací 
takových výrobků. Za tímto účelem by 
měly být zpřísněny stávající povinnosti 
týkající se nahlašování složek a emisí. To 
je v souladu s povinností Unie, podle níž 
má zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví.

(12) Aby mohly vykonávat své regulační 
role, vyžadují členské státy a Komise 
komplexní informace o složkách a emisích 
s cílem posoudit přitažlivost, návykovost a 
toxicitu tabákových výrobků a zdravotní 
rizika, jež jsou spojena s konzumací 
takových výrobků. Za tímto účelem by 
měly být zpřísněny stávající povinnosti 
týkající se nahlašování složek a emisí, aniž 
by tím však vznikala zbytečná, nadměrná 
a neúměrná zátěž pro malé a střední 
podniky. To je v souladu s povinností 
Unie, podle níž má zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité zpřísnit stávající povinnosti týkající se nahlašování složek a emisí, ale musíme 
zajistit, aby se podniky, zejména MSP, nemusely potýkat s nadměrnou, neúměrnou a 
zbytečnou zátěží.

Pozměňovací návrh 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Současné používání rozdílných 
formátů pro podávání zpráv znesnadňuje 
výrobcům a dovozcům plnění jejich 
povinností podávání zpráv a pro členské 
státy a Komisi je nepřiměřeně zatěžující, 
mají-li obdržené informace porovnávat, 
analyzovat a vyvozovat z nich příslušné 
závěry. V tomto ohledu by měl být 
stanoven určitý jednotný povinný formát 
pro nahlašování složek a emisí. Ve vztahu 
k široké veřejnosti je třeba zajistit co 
největší transparentnost týkající se údajů o 
výrobku a zajistit, aby bylo vhodným 
způsobem přihlédnuto k obchodním 
právům výrobců tabákových výrobků a k 
jejich právům duševního vlastnictví.

(13) Současné používání rozdílných 
formátů pro podávání zpráv znesnadňuje 
výrobcům a dovozcům plnění jejich 
povinností podávání zpráv a pro členské 
státy a Komisi je nepřiměřeně zatěžující, 
mají-li obdržené informace porovnávat, 
analyzovat a vyvozovat z nich příslušné 
závěry. Musí být sestaven povinný seznam 
složek s cílem ve vztahu k široké veřejnosti 
zajistit co největší transparentnost týkající 
se obsahu tabákových výrobků a zajistit, 
aby bylo vhodným způsobem přihlédnuto k 
obchodním právům výrobců tabákových 
výrobků a k jejich právům duševního 
vlastnictví.

V tomto seznamu musí být označeny 
nejnebezpečnější složky podobně jako v 
americkém zákoně o prevenci kouření v 
rodině a kontrole tabáku, který ukládá 
výrobcům povinnost zveřejnit, jakékoli 
látky, které obsahuje cigaretový kouř a 
které americký federální úřad pro 
potraviny a léčiva (US Food and Drug 
Administration) označil za „nebezpečné 
nebo potenciálně nebezpečné“ pro lidské 
zdraví. Pro účely stanovení takového 
seznamu byly připojeny přílohy  I(a) a (b).

Or. fr

Odůvodnění

Toto vyjasnění je nutné, neboť ohlašuje vytvoření dvou nových příloh, jedné omezenější a 
druhé obsažnější, které obsahují seznam nejnebezpečnějších – a často karcinogenních –
složek v tabákových výrobcích.

Pozměňovací návrh 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Současné používání rozdílných 
formátů pro podávání zpráv znesnadňuje
výrobcům a dovozcům plnění jejich 
povinností podávání zpráv a pro členské 
státy a Komisi je nepřiměřeně zatěžující, 
mají-li obdržené informace porovnávat, 
analyzovat a vyvozovat z nich příslušné 
závěry. V tomto ohledu by měl být 
stanoven určitý jednotný povinný formát 
pro nahlašování složek a emisí. Ve vztahu 
k široké veřejnosti je třeba zajistit co 
největší transparentnost týkající se údajů o 
výrobku a zajistit, aby bylo vhodným 
způsobem přihlédnuto k obchodním 
právům výrobců tabákových výrobků a k 
jejich právům duševního vlastnictví.

(13) Současné používání rozdílných 
formátů pro podávání zpráv znesnadňuje 
výrobcům a dovozcům plnění jejich 
povinností podávání zpráv a pro členské 
státy a Komisi je nepřiměřeně zatěžující, 
mají-li obdržené informace porovnávat, 
analyzovat a vyvozovat z nich příslušné 
závěry. V tomto ohledu by měl být 
stanoven určitý jednotný povinný formát 
pro nahlašování složek a emisí. Ve vztahu 
k široké veřejnosti je třeba zajistit co 
největší transparentnost týkající se údajů o 
výrobku a zajistit, aby bylo vhodným 
způsobem přihlédnuto k obchodním 
právům výrobců tabákových výrobků a k 
jejich právům duševního vlastnictví a aby 
byly dodrženy dohody Světové obchodní 
organizace (WTO).

Or. es

Odůvodnění

Na mezinárodní úrovni musela Komise o této směrnici oficiálně informovat Výbor pro 
překážky obchodu (TBT), jelikož některá v ní obsažená opatření by mohla porušovat pravidla 
mezinárodního obchodu.

Pozměňovací návrh 89
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Současné používání rozdílných 
formátů pro podávání zpráv znesnadňuje 
výrobcům a dovozcům plnění jejich 
povinností podávání zpráv a pro členské 
státy a Komisi je nepřiměřeně zatěžující, 
mají-li obdržené informace porovnávat, 
analyzovat a vyvozovat z nich příslušné 
závěry. V tomto ohledu by měl být 

(13) Současné používání rozdílných 
formátů pro podávání zpráv znesnadňuje 
výrobcům a dovozcům plnění jejich 
povinností podávání zpráv a pro členské 
státy a Komisi je nepřiměřeně zatěžující, 
mají-li obdržené informace porovnávat, 
analyzovat a vyvozovat z nich příslušné 
závěry. V tomto ohledu by měl být 
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stanoven určitý jednotný povinný formát 
pro nahlašování složek a emisí. Ve vztahu 
k široké veřejnosti je třeba zajistit co 
největší transparentnost týkající se údajů o 
výrobku a zajistit, aby bylo vhodným 
způsobem přihlédnuto k obchodním 
právům výrobců tabákových výrobků a k 
jejich právům duševního vlastnictví.

stanoven určitý jednotný povinný formát 
pro nahlašování složek a emisí. Ve vztahu 
k široké veřejnosti je třeba zajistit co 
největší transparentnost týkající se údajů o 
výrobku, přičemž musí být pro tyto údaje 
dostatek prostoru na jednotlivých 
baleních, a zajistit, aby bylo vhodným 
způsobem přihlédnuto k obchodním 
právům výrobců tabákových výrobků a k 
jejich právům duševního vlastnictví.

Or. el

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby byli spotřebitelé tabákových výrobků účinně informováni, by měl být 
vyhrazen dostatečný prostor pro popis vlastností každého výrobku. 

Pozměňovací návrh 90
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vzhledem k tomu, že musí být 
urgentně sestaven povinný seznam složek, 
protože podle zprávy Komisí zřízeného 
Vědeckého výboru pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR)1 z 
roku 2010 se stále větší podíl složek v 
cigaretách – v průměru 10 % jejich 
hmotnosti – představují přísady, jejichž 
jediným účelem je učinit kouř 
příjemnějším tím, že se změní jeho 
vlastnosti jako barva, kyselost, zápach a 
chuť.
__________________
1 Ve zprávě se hovoří o 600 různých 
přísadách.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Z důvodu chybějícího 
harmonizovaného přístupu ve vztahu k 
regulaci složek dochází k negativnímu 
ovlivnění fungování vnitřního trhu a 
dopadům na volný pohyb zboží v rámci 
EU. Některé členské státy proto přijaly 
právní předpisy nebo s tabákovým 
průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž 
se určité složky povolují nebo zakazují. 
Důsledkem je, že některé složky jsou v 
určitých členských státech regulovány a v 
jiných nikoliv. Členské státy rovněž 
přistupují odlišně k přísadám obsaženým v 
cigaretových filtrech či k přísadám 
obarvujícím tabákový kouř. Bez 
harmonizace se očekává, že v následujících 
letech dojde k nárůstu překážek na 
vnitřním trhu, přičemž se zohledňuje 
provádění Rámcové úmluvy o kontrole 
tabáku a její pokyny a přihlíží se ke 
zkušenostem, jež byly získány v rámci 
jiných jurisdikcí mimo Unii. Pokyny k 
článkům 9 a 10 Rámcové úmluvy o 
kontrole tabáku vyzývají zejména k 
odstranění složek, které zvyšují chuťové 
kvality, vytvářejí dojem o zdravotní 
prospěšnosti tabákových výrobků, 
souvisejí s energií nebo vitalitou či mají 
barvící vlastnosti.

(14) Z důvodu chybějícího 
harmonizovaného přístupu ve vztahu k 
regulaci složek dochází k negativnímu 
ovlivnění fungování vnitřního trhu a 
dopadům na volný pohyb zboží v rámci EU
a je bráněno tomu, aby na úrovni EU 
probíhalo efektivní harmonizované 
zkoumání zdravotních účinků a 
přitažlivosti tabákových výrobků. Některé 
členské státy proto přijaly právní předpisy 
nebo s tabákovým průmyslem uzavřely 
závazné dohody, jimiž se určité složky 
nebo jejich kombinace povolují nebo 
zakazují. Důsledkem je, že některé složky 
jsou v určitých členských státech 
regulovány a v jiných nikoliv. Členské 
státy rovněž přistupují odlišně k přísadám 
obsaženým v cigaretových filtrech či k 
přísadám obarvujícím tabákový kouř. Bez 
harmonizace se očekává, že v následujících 
letech dojde k nárůstu překážek jak pro 
ochranu zdraví občanů, tak pro vnitřní 
trh, přičemž se zohledňuje provádění 
Rámcové úmluvy o kontrole tabáku a její 
pokyny a přihlíží se ke zkušenostem, jež 
byly získány v rámci jiných jurisdikcí 
mimo Unii. Pokyny k článkům 9 a 10 
Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 
vyzývají zejména k odstranění složek, 
které zvyšují chuťové kvality, vytvářejí 
dojem o zdravotní prospěšnosti tabákových 
výrobků, souvisejí s energií nebo vitalitou 
či mají barvící vlastnosti.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizovaný přístup na úrovni EU ke složkám a jejich kombinacím zajistí fungování 
vnitřního trhu, ale také účinné spolehlivé posouzení důsledků jejich účinků, včetně 
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přitažlivosti stále větší obliby kouření.

Pozměňovací návrh 92
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Z důvodu chybějícího 
harmonizovaného přístupu ve vztahu k 
regulaci složek dochází k negativnímu 
ovlivnění fungování vnitřního trhu a 
dopadům na volný pohyb zboží v rámci 
EU. Některé členské státy proto přijaly 
právní předpisy nebo s tabákovým 
průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž 
se určité složky povolují nebo zakazují. 
Důsledkem je, že některé složky jsou v 
určitých členských státech regulovány a v 
jiných nikoliv. Členské státy rovněž 
přistupují odlišně k přísadám obsaženým v 
cigaretových filtrech či k přísadám
obarvujícím tabákový kouř. Bez 
harmonizace se očekává, že v následujících 
letech dojde k nárůstu překážek na 
vnitřním trhu, přičemž se zohledňuje 
provádění Rámcové úmluvy o kontrole 
tabáku a její pokyny a přihlíží se ke 
zkušenostem, jež byly získány v rámci 
jiných jurisdikcí mimo Unii. Pokyny k 
článkům 9 a 10 Rámcové úmluvy o 
kontrole tabáku vyzývají zejména k 
odstranění složek, které zvyšují chuťové 
kvality, vytvářejí dojem o zdravotní 
prospěšnosti tabákových výrobků, 
souvisejí s energií nebo vitalitou či mají 
barvící vlastnosti.

(14) Z důvodu chybějícího 
harmonizovaného přístupu ve vztahu k 
regulaci složek dochází k negativnímu 
ovlivnění fungování vnitřního trhu a 
dopadům na volný pohyb zboží v rámci 
EU. Některé členské státy proto přijaly 
právní předpisy nebo s tabákovým 
průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž 
se určité složky povolují nebo zakazují. 
Důsledkem je, že některé složky jsou v 
určitých členských státech regulovány a v 
jiných nikoliv. Členské státy rovněž 
přistupují odlišně ke složkám obsaženým v 
cigaretových filtrech či ke složkám
obarvujícím tabákový kouř. Bez 
harmonizace se očekává, že v následujících 
letech dojde k nárůstu překážek na 
vnitřním trhu, přičemž se zohledňuje 
provádění Rámcové úmluvy o kontrole 
tabáku a její pokyny a přihlíží se ke 
zkušenostem, jež byly získány v rámci 
jiných jurisdikcí mimo Unii. Pokyny k 
článkům 9 a 10 Rámcové úmluvy o 
kontrole tabáku vyzývají zejména k 
odstranění složek, které zvyšují chuťové 
kvality, vytvářejí dojem o zdravotní 
prospěšnosti tabákových výrobků, 
souvisejí s energií nebo vitalitou či mají 
barvící vlastnosti.

Or. de

Odůvodnění

Po vypuštění definice (2)„přísada“ zde musí být použita definice (18) „složka“.
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Pozměňovací návrh 93
Martina Anderson
za skupinu GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Z důvodu chybějícího 
harmonizovaného přístupu ve vztahu k 
regulaci složek dochází k negativnímu 
ovlivnění fungování vnitřního trhu a 
dopadům na volný pohyb zboží v rámci 
EU. Některé členské státy proto přijaly 
právní předpisy nebo s tabákovým 
průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž 
se určité složky povolují nebo zakazují. 
Důsledkem je, že některé složky jsou v 
určitých členských státech regulovány a v 
jiných nikoliv. Členské státy rovněž 
přistupují odlišně k přísadám obsaženým v 
cigaretových filtrech či k přísadám 
obarvujícím tabákový kouř. Bez 
harmonizace se očekává, že v následujících 
letech dojde k nárůstu překážek na 
vnitřním trhu, přičemž se zohledňuje 
provádění Rámcové úmluvy o kontrole 
tabáku a její pokyny a přihlíží se ke 
zkušenostem, jež byly získány v rámci 
jiných jurisdikcí mimo Unii. Pokyny k 
článkům 9 a 10 Rámcové úmluvy o 
kontrole tabáku vyzývají zejména k 
odstranění složek, které zvyšují chuťové 
kvality, vytvářejí dojem o zdravotní 
prospěšnosti tabákových výrobků, 
souvisejí s energií nebo vitalitou či mají 
barvící vlastnosti.

(14) Z důvodu chybějícího 
harmonizovaného přístupu ve vztahu k 
regulaci složek dochází k negativnímu 
ovlivnění fungování vnitřního trhu a 
dopadům na volný pohyb zboží v rámci 
EU. Některé členské státy proto přijaly 
právní předpisy nebo s tabákovým 
průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž 
se určité složky povolují nebo zakazují. 
Důsledkem je, že některé složky jsou v 
určitých členských státech regulovány a v 
jiných nikoliv. Členské státy rovněž 
přistupují odlišně k přísadám obsaženým v 
cigaretových filtrech či k přísadám 
obarvujícím tabákový kouř. Bez 
harmonizace se očekává, že v následujících 
letech dojde k nárůstu překážek na 
vnitřním trhu, přičemž se zohledňuje 
provádění Rámcové úmluvy o kontrole 
tabáku a její pokyny a přihlíží se ke 
zkušenostem, jež byly získány v rámci 
jiných jurisdikcí mimo Unii. Je proto 
vhodné vytvořit pozitivní seznam přísad, 
které mohou být používány v tabákových 
výrobcích. Pokyny k článkům 9 a 10 
Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 
vyzývají zejména k odstranění složek, 
které zvyšují chuťové kvality, vytvářejí 
dojem o zdravotní prospěšnosti tabákových 
výrobků, souvisejí s energií nebo vitalitou 
či mají barvící vlastnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise neharmonizuje odpovídajícím způsobem složky. Do značné míry tuto věc 
ponechává na provedení obecných ustanovení v jednotlivých členských státech, při něm však 
může být snadno dojít k rozdílným interpretacím.  Je vhodnější vytvořit na úrovni EU pozitivní 
seznam povolených složek, aby bylo dosaženo řádné harmonizace. 

Pozměňovací návrh 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V zájmu ochrany lidského zdraví by 
měla být posuzována bezpečnost přísad 
pro použití v tabákových výrobcích 
(formou posouzení rizik) a před uvedením 
na trh ve Společenství by měly získat 
povolení od Komise. Přísady by měly být 
schváleny k použití v tabákových 
výrobcích pouze tehdy, jsou uvedeny na 
unijním seznamu povolených přísad.

Or. de

Odůvodnění

Parlament již požadoval postup povolování přísad ve svém usnesení (2007/2105(INI). 
Společný pozitivní seznam přísad zajistí právní jasnost v tom, které látky smějí být použity v 
tabákových výrobcích. Seznam EU lze aktualizovat z podnětu Komise nebo na žádost 
členského státu.

Pozměňovací návrh 95
Martina Anderson
za skupinu GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Je důležité se zabývat nejen 
vlastnostmi přísad samých, ale také 
vlastnostmi jejich spalin. Přísady a jejich 
spaliny by neměly splňovat kritéria řadící
je mezi nebezpečné látky podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí1.
_____________
1 Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být povoleny pouze přísady, které – samy o sobě nebo po shoření – nejsou 
nebezpečné.

Pozměňovací návrh 96
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 

vypouští se
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Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

Or. pl

Odůvodnění

Cigarety s charakteristickou vůní a chutí se staly populárními (to znamená, že představují 
významný podíl na trhu tabákových výrobků) v pouze malém počtu členských států. Jinde je 
po nich velmi malá poptávka a v některých členských státech dokonce vůbec žádná poptávka. 
Proto by opatření navrhovaná Komisí postihla trhy těch členských států, kde jsou ochucené 
cigarety nejvíce oblíbené, zatímco na trhy ostatních členských států by neměla prakticky 
žádný dopad. Tato ustanovení jsou nepřiměřená, a měla by proto být zrušena.

Pozměňovací návrh 97
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, které mohou usnadnit zahájení 
konzumace tabáku nebo ovlivnit formy 
konzumace.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 98
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. Komise se vyzývá, aby 
provedla vědeckou studii zaměřenou na 
skutečný vliv těchto výrobků na zahájení 
konzumace tabáku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou a mentolovou příchutí, které 
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zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

mohou usnadnit zahájení konzumace 
tabáku nebo ovlivnit formy konzumace.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla vycházet z faktických podkladů, a nikoli pouze z obavy z právní 
nejistoty.  Pokud by byl začleněn do této směrnice mentol, vztahovala by se na něj stejně jako 
na tradiční cigarety. Právní úprava v jednotlivých členských státech se liší, pokud jde o 
cigarety s charakteristickou příchutí, nikoli však pokud jde o mentol, který je v celé Evropské 
unii povolen. Zákaz by měl vycházet z vědeckých důkazů prokazujících změnu chování u 
mladých lidí v reakci na mentol. 

Pozměňovací návrh 100
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace.
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mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

Or. de

Odůvodnění

Uvedené studie nestačí k odůvodnění diskreditace mentolových cigaret v právních předpisech.

Pozměňovací návrh 101
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků s jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret). 
Švédsku by mělo být povoleno regulovat 
příchuti u snusu na vnitrostátní úrovni. 
Pokud tak Švédsko v určitém časovém 
období neučiní, měla by se na snus 
vztahovat ustanovení této směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Upravovat pouze „charakteristickou příchuť“ je příliš zúžené. Úprava by se měla vztahovat 
na všechny příchutě. Švédsku by měla být dána lhůta čtyř let od vstupu této směrnice v 
platnost na to, aby regulovalo na vnitrostátní úrovni příchutě ve snusu – pokud tak neučiní, 
měla by se na snus vztahovat ustanovení této směrnice.

Pozměňovací návrh 102
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož i 
začínání s kouřením mezi mladými lidmi.
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. Mělo by se zabránit opatřením, 
která zavádějí neopodstatněné rozdíly v 
rámci úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

Or. de

Odůvodnění

Dostupné vědecké údaje nedokládají tvrzení, že mentol přispívá k intenzivnějšímu vdechování 
tabákového kouře. Mimoto není důvod se domnívat, že mentolové cigarety lze spojovat s tím, 
že lidé začnou kouřit dříve. 

Pozměňovací návrh 103
Milan Cabrnoch
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 – poznámka pod čarou 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36. Odvolací orgán WTO, věc č.j.: AB-
2012-1, Spojené státy americké – Opatření 
ovlivňující výrobu a prodej cigaret s vůní 
hřebíčku (DS406).

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 104
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti. 
Komise by měla zajistit jednotné 
podmínky pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

vypouští se

Or. cs
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Pozměňovací návrh 105
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti.
Komise by měla zajistit jednotné 
podmínky pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

(16) Použití přísad nezbytných pro výrobu 
tabákových výrobků, jako je cukr, by mělo 
být dovoleno, pokud nezvyšují zdravotní 
riziko pro spotřebitele. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

Or. pl

Odůvodnění

Výslovné uvedení „cukru“ jako příkladu klíčové přísady používané při výrobě tabákových 
výrobků vyjasní situaci a dá výrobcům tabákových výrobků určitou záruku. Tento 
pozměňovací návrh ujasní, že přidání cukru během výroby – které je nutností u určitých odrůd 
tabáku, např. u „Burley“ – bude i nadále možné. Činí se tak proto, že tyto odrůdy přicházejí 
při procesu sušení o svůj obsahu cukru, zatímco jiné odrůdy, například Virginia, si obsah 
cukru zachovávají.

Pozměňovací návrh 106
Martina Anderson
za skupinu GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti.
Komise by měla zajistit jednotné 
podmínky pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

(16) Zákaz tabákových výrobků s příchutí 
nezakazuje použití jednotlivých přísad v 
jejich kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité příchuti. Použití přísad nezbytných 
pro výrobu tabákových výrobků by mělo 
být dovoleno, pokud nevedou k určité 
příchuti a nejsou spojeny s přitažlivostí. 
Použití této směrnice by nemělo vést 
k diskriminaci mezi jednotlivými odrůdami 
tabáku.

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení by se měla vztahovat na všechny příchutě. V tomto případě by byl také odkaz 
na zkušební skupiny zbytečný. Ustanovení týkající se přísad nezbytných pro výrobu by měla 
být sladěna s ustanoveními pokynů WHO o složkách.

Pozměňovací návrh 107
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých složek v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit složku nebo kombinaci 
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přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti. 
Komise by měla zajistit jednotné podmínky 
pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

složek tak, aby složky nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
složek nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti. 
Komise by měla zajistit jednotné podmínky 
pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

Or. de

Odůvodnění

Po vypuštění definice (2)„přísada“ zde musí být použita definice (18) „složka“.

Pozměňovací návrh 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti. 
Komise by měla zajistit jednotné podmínky 
pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků je dovoleno. Komise by měla 
zajistit jednotné podmínky pro provádění 
ustanovení o charakteristické příchuti. Při 
těchto rozhodovacích procesech by měla 
být využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.
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vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

Or. pl

Pozměňovací návrh 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti. 
Komise by měla zajistit jednotné podmínky 
pro provádění ustanovení o 
charakteristické příchuti. Při těchto 
rozhodovacích procesech by měla být 
využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly k 
určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad, které mají zásadní význam pro 
výrobu tabákových výrobků, by mělo být 
dovoleno, pokud nevedou k určité 
charakteristické příchuti. Komise by měla 
zajistit jednotné podmínky pro provádění 
ustanovení o charakteristické příchuti. Při 
těchto rozhodovacích procesech by měla 
být využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

Or. it

Odůvodnění

V souladu se zněním čl. 6 odst. 2 druhého pododstavce.

Pozměňovací návrh 110
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Za účelem objasnění toho, kde 
vlastně leží hranice, by Komise měla 
vypracovat seznam, ve kterém bude přesně 
uvedeno, jaké složky jsou zakázány a jaké 
jsou povoleny, a to zejména přísady a –
odděleně od nich – aromata a látky 
sloužící k ochucení. Tento seznam by měl 
rovněž jasně stanovit, jaké je celkové 
přípustné množství povolených přísad, 
aromat a látek sloužících k ochucení.

Or. fi

Pozměňovací návrh 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Jedním z cílů této směrnice je snížit 
spotřebu tabákových výrobků, a to 
zejména u mladých a ohrožených 
spotřebitelů, což bude mít za následek 
snížení produkce tabáku v Unii a může 
vést ke ztrátě pracovních míst, přesunu 
tohoto odvětví mimo Evropskou unii a k 
nutnosti restrukturalizovat zemědělská 
hospodářství, jejichž činnost byla tradičně 
založena na produkci tabáku. Proto je 
třeba stanovit vhodná opatření a finanční 
podporu v rámci rozpočtu Unie s cílem 
neutralizovat hospodářské a sociální 
důsledky této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) Provádění ustanovení této směrnice 
by mohlo vést ke snížení poptávky po 
surovém tabáku pocházejícím z členských 
států EU. Proto by měl být v regionech, 
kde se tabák pěstuje, zřízen podpůrný fond 
pro pěstitele tabáku s cílem odškodnit 
pěstitele za ztráty, 
které jim vzniknou v důsledku provádění 
této směrnice.

Or. pl

Odůvodnění

Provádění ustanovení této směrnice povede ke snížení poptávky po surovém tabáku v EU a 
případně k jeho nahrazení surovým tabákem z třetích zemí, což by znamenalo pokles příjmů 
pěstitelů a zvýšení nezaměstnanosti. V této souvislosti by měl být zřízen podpůrný fond pro 
poskytnutí pomoci pěstitelům tabáku, kteří byli postiženi snížením poptávky po surovém 
tabáku, a také těm, kteří chtějí přestat pěstovat tabák a změnit zaměření své výroby.

Pozměňovací návrh 113
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Určité přísady jsou používány za 
účelem vytvoření dojmu o zdravotních 
přínosech tabákových výrobků, snížení 
zdravotních rizik či zvýšení duševní 
bdělosti či fyzické výkonnosti. Tyto 
přísady by měly být zakázány s cílem 
zajistit soulad s jednotnými pravidly a 
vysokou úroveň ochrany zdraví.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Neexistují žádné spolehlivé vědecké poznatky o tom, zda určité/některé přísady vytvářejí 
dojem, že tabákový výrobek může být méně škodlivý, a proto atraktivnější pro určité skupiny 
spotřebitelů. Každé rozhodnutí týkající se zákazu nebo regulace určité přísady by mělo být 
založeno na přesvědčivých vědeckých studiích s využitím kritérií dohodnutých na úrovni EU, 
která se vztahují na tabákové výrobky.

Pozměňovací návrh 114
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Určité přísady jsou používány za 
účelem vytvoření dojmu o zdravotních 
přínosech tabákových výrobků, snížení 
zdravotních rizik či zvýšení duševní 
bdělosti či fyzické výkonnosti. Tyto 
přísady by měly být zakázány s cílem 
zajistit soulad s jednotnými pravidly a 
vysokou úroveň ochrany zdraví.

(17) Určité přísady jsou používány za 
účelem vytvoření dojmu o zdravotních 
přínosech tabákových výrobků, snížení 
zdravotních rizik či zvýšení duševní 
bdělosti či fyzické výkonnosti. Například 
účinky mentolu jsou problematické. 
Vzhledem ke svým vlastnostem lokálního 
anestetika umožňuje mentol hlubší 
vdechování dráždivého tabákového kouře. 
Proto je možné vdechovat více kouře a 
dosáhnout hlubšího vdechnutí, což má za 
následek vyšší dávku nikotinu.
Tyto přísady, které zvyšují atraktivitu 
tabákových výrobků, by měly být 
zakázány s cílem zajistit soulad s 
jednotnými pravidly a vysokou úroveň 
ochrany zdraví.

Or. en

Odůvodnění

SCENIHR (Vědecká komise pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika) dochází ve svém 
stanovisku k „návykovosti a přitažlivosti přísad do tabáku“, jež bylo zveřejněno dne 12. 
listopadu 2010, k závěru, že mentol je velmi problematická přísada, neboť zvyšuje atraktivitu 
tabákových výrobků s cílem usnadnit konzumaci tabákového výrobku pro ty, kteří začínají 
kouřit.
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Pozměňovací návrh 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Určité přísady jsou používány za 
účelem vytvoření dojmu o zdravotních 
přínosech tabákových výrobků, snížení 
zdravotních rizik či zvýšení duševní 
bdělosti či fyzické výkonnosti. Tyto 
přísady by měly být zakázány s cílem 
zajistit soulad s jednotnými pravidly a 
vysokou úroveň ochrany zdraví.

(17) Určité přísady jsou používány za 
účelem vytvoření dojmu o zdravotních 
přínosech tabákových výrobků, snížení 
zdravotních rizik či zvýšení duševní 
bdělosti či fyzické výkonnosti. Ostatní 
přísady, např. cukr, se používají ke 
zjemnění nebo zlepšení aromatu a chuti 
tabákových výrobků s cílem umožnit jejich 
snadnější konzumaci. Tyto přísady by 
měly být zakázány s cílem zajistit soulad s 
jednotnými pravidly a vysokou úroveň 
ochrany zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Cukr je přísadou, která zvyšuje chuť tabákového výrobku, pomáhá zastírat drsnou chuť 
surového tabáku, aby jej učinil atraktivnějším zejména pro ty, kteří začínají kouřit.

Pozměňovací návrh 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Stále větší počet lidí, přičemž většina 
z nich jsou děti, trpí astmatem a různými 
alergiemi. Nejsou známy všechny příčiny 
astmatu, jak uvádí WHO, ale je třeba se 
vyhýbat rizikovým faktorům, včetně 
alergenů, tabákových výrobků a 
chemických dráždivých látek, aby lidé 
mohli mít dobrou kvalitu života.

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Komise by měla pečlivě monitorovat 
přidávání látek obsahujících cukr, které 
tvoří více než 10 % z celkového množství 
přísad v cigaretách. Komise by měla 
zejména požádat toto odvětví, aby 
přeformulovalo tabákové výrobky tak, aby 
vyrábělo nové výrobky bez invertovaného 
cukru (fruktózy a glukózy), které mají na 
lidské zdraví nebezpečný účinek.

Or. en

Odůvodnění

Látky obsahující cukry nejsou při orální konzumaci zdraví škodlivé, ale při pyrolýze se 
přeměňují v řadu toxických sloučenin, z nichž největší nebezpečí představují invertované 
cukry, které jsou odpovědné za velkou část formaldehydu v kouři a které jsou klasifikovány 
jako karcinogenní pro člověka (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, 2009).

Pozměňovací návrh 118
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k 
ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, jež jsou 
převážně konzumovány staršími 
spotřebiteli, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na přísady, pokud v 
jejich důsledku nedojde k podstatné 

vypouští se
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změně okolností, jež se týkají objemu 
prodeje či konzumačních návyků mladých 
lidí.

Or. fi

Pozměňovací návrh 119
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k 
ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, jež jsou 
převážně konzumovány staršími 
spotřebiteli, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na přísady, pokud v 
jejich důsledku nedojde k podstatné 
změně okolností, jež se týkají objemu 
prodeje či konzumačních návyků mladých 
lidí.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k 
ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, jež jsou 
převážně konzumovány staršími 
spotřebiteli, by měla být udělena výjimka 

vypouští se
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z určitých požadavků na přísady, pokud v 
jejich důsledku nedojde k podstatné 
změně okolností, jež se týkají objemu 
prodeje či konzumačních návyků mladých 
lidí.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a stejnou ochranu pro všechny spotřebitele v 
celé EU by pro tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret měly 
platit stejné požadavky na označování.

Pozměňovací návrh 121
Martina Anderson
za skupinu GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k 
ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, jež jsou 
převážně konzumovány staršími 
spotřebiteli, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na přísady, pokud v 
jejich důsledku nedojde k podstatné 
změně okolností, jež se týkají objemu 
prodeje či konzumačních návyků mladých 
lidí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ke všem tabákovým výrobkům, které mají povolení k uvedení na trh Unie, bychom měli  
přistupovat stejně a v předpisech bychom neměli vytvářet skuliny.
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Pozměňovací návrh 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady, pokud v jejich 
důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky pro 
orální užití, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady.

Or. de

Odůvodnění

Spotřeba tradičního šňupacího a žvýkacího tabáku je omezena na několik málo oblastí Evropy 
a je prvkem udržování tradic. Kromě toho šňupací a žvýkací tabák konzumují převážně starší 
osoby. Stejná výjimka by se proto mělo vztahovat na doutníky, viržinka a tabák do dýmky.

Pozměňovací návrh 123
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady, pokud v jejich 
důsledku nedojde k podstatné změně 

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, ale chrání zároveň 
zdraví všech spotřebitelů, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady.
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okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

Or. el

Odůvodnění

Tato směrnice stanoví stejnou ochranu pro všechny uživatele tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 124
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady, pokud v jejich 
důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady, pokud v jejich 
důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí. 
Komise by měla pečlivě monitorovat 
používání tabáku do vodní dýmky 
mladými lidmi, neboť existuje stále více 
poznatků o jejich používání nad rámec 
tradičního, staršího trhu. V tomto ohledu 
by se měly na tyto výrobky vztahovat 
články 6 a 10 a na baleních tabáku šíša, 
která často nejsou v souladu s evropskými 
právními předpisy, by měla být umístěna 
zdravotní varování.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění pozměňovacího návrhu č. 3, který navrhla zpravodajka, pokud jde o užívání tabáku 
do vodních dýmek mladými lidmi, s cílem trvat na skutečnosti, že o výrobcích typu tabák šíša 
musí, s ohledem na jeho toxicitu, pojednávat hlavní ustanovení této směrnice.
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Pozměňovací návrh 125
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady, pokud v jejich 
důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret, tabák do vodních dýmek a 
tabákové výrobky, které neprodukují kouř, 
jež jsou převážně konzumovány staršími 
spotřebiteli, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na přísady, pokud v 
jejich důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady, pokud v jejich 
důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret, tabák do vodních dýmek a 
tabákové výrobky, které neprodukují kouř, 
jež jsou převážně konzumovány staršími 
spotřebiteli, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na přísady, pokud v 
jejich důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

Or. it
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(Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 10)

Pozměňovací návrh 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, by 
měla být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady, pokud v jejich 
důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret, tabák do vodních dýmek a 
tabákové výrobky, které neprodukují kouř, 
jež jsou převážně konzumovány staršími 
spotřebiteli, by měla být udělena výjimka 
z určitých požadavků na přísady, pokud v 
jejich důsledku nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 128
Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly být 
podněcovány, pokud tak dosud neučinily, 
k tomu, aby formulovaly své vnitrostátní 
právní předpisy o ochraně mladých lidí 
tak, aby mladí lidé ve věku do 18 let 
nesměli nakupovat ani konzumovat 
tabákové výrobky; členské státy by rovněž 
měly zajistit, aby tyto zákazy byly 
dodržovány;

Or. de
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Pozměňovací návrh 129
Esther de Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Rámcová úmluva o kontrole tabáku 
v článku 16 poukazuje na odpovědnost 
smluvních stran této úmluvy řešit 
problémy spojené s výrobky určenými pro 
nezletilé spotřebitele, např. potravinářské 
výrobky a hračky v podobě tabákových 
výrobků, které mohou být pro nezletilé
osoby přitažlivé. V uplynulých letech bylo 
uvedeno na trh několik produktů, např. 
tyčinky šíša, které neobsahují nikotin, ale 
mají podobu cigaret a pokouší se 
napodobovat kouření prostřednictvím 
látek, které se vypařují, přičemž jejich 
nezávadnost ještě není vědecky 
prokázána, a prostřednictvím elektrického 
světla napodobujícího proces hoření 
cigarety. Takové výrobky jsou evidentně 
vyráběny s cílem být atraktivní pro mladé 
a nezletilé spotřebitele a jsou stále více 
populární mezi nezletilými v řadě 
členských států. Sílí obavy ohledně 
návyků, které si mladí a mladiství 
spotřebitelé používáním těchto imitací 
cigaret vytvoří. Proto by tato směrnice 
měla uvedené výrobky zakázat.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Stále se liší jednotlivá národní 
ustanovení, pokud jde o označování 

(19) Stále se liší jednotlivá národní 
ustanovení, pokud jde o označování 
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tabákových výrobků, zejména s ohledem 
na použití kombinovaných zdravotních 
varování, která se skládají z obrázku a 
textu, informací o službách pro odvykání a 
propagačních prvků umístěných v 
jednotlivém balení či na něm.

tabákových výrobků, zejména s ohledem 
na použití kombinovaných zdravotních 
varování, která se skládají z obrázku a 
textu, které do roku 2013 zavedlo pouze 10 
členských států, informací o službách pro 
odvykání a propagačních prvků 
umístěných v jednotlivém balení či na něm.

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Je třeba vyvinout úsilí, aby byly 
efektivně a všemi dostupnými prostředky 
odstraněny překážky a aby bylo umožněno 
co nejrychleji používání obyčejných 
balení, jež by měla být zavedena na celém 
území EU.

Or. fi

Pozměňovací návrh 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Ke sladění pravidel na úrovni Unie s 
vývojem na mezinárodním poli je rovněž 
zapotřebí přizpůsobit ustanovení o 
označování. Pokyny k článku 11 Rámcové 
úmluvy o kontrole tabáku například 
vyžadují, aby byl na obou hlavních 
zorných polích umístěn velký obrázek 
varování, povinná informace o odvykání a 
obsahují rovněž i přísná pravidla o 
zavádějících informacích. Ustanovení o 
zavádějících informacích doplní všeobecný 
zákaz klamavých obchodních praktik vůči 
spotřebitelům, jenž je stanoven ve 

(21) Ke sladění pravidel na úrovni Unie s 
vývojem na mezinárodním poli je rovněž 
zapotřebí přizpůsobit ustanovení o 
označování. Ustanovení o zavádějících 
informacích doplní stávající příslušné a 
podrobné pokyny o tom, jak předcházet 
klamavým obchodním praktikám vůči 
spotřebitelům, jak je stanoví směrnice
Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 
nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu.
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směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 
nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Ke sladění pravidel na úrovni Unie s 
vývojem na mezinárodním poli je rovněž 
zapotřebí přizpůsobit ustanovení o 
označování. Pokyny k článku 11 Rámcové 
úmluvy o kontrole tabáku například 
vyžadují, aby byl na obou hlavních 
zorných polích umístěn velký obrázek 
varování, povinná informace o odvykání a 
obsahují rovněž i přísná pravidla o 
zavádějících informacích. Ustanovení o 
zavádějících informacích doplní všeobecný 
zákaz klamavých obchodních praktik vůči 
spotřebitelům, jenž je stanoven ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 
nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu.

(21) Ke sladění pravidel na úrovni Unie s 
vývojem na mezinárodním poli je rovněž 
zapotřebí přizpůsobit ustanovení o 
označování. Pokyny k článku 11 Rámcové 
smlouvy o kontrole tabáku například 
vyžadují, aby byl na obou hlavních 
zorných polích umístěn obrázek varování, 
který by měl pokrývat ne více než 50 %, 
ale ne méně než 30 % povrchu krabičky, 
povinná informace o odvykání a obsahují 
rovněž i přísná pravidla o zavádějících 
informacích. Ustanovení o zavádějících 
informacích doplní všeobecný zákaz 
klamavých obchodních praktik vůči 
spotřebitelům, jenž je stanoven ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 
nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 134
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní.
Poznatky rovněž ukazují na to, že 
kombinovaná zdravotní varování velkého 
rozsahu jsou účinnější než pouhá textová 
varování. V tomto ohledu by se měla stát 
kombinovaná zdravotní varování povinná 
v rámci celé Unie a měla by pokrývat 
podstatné a viditelné části povrchu 
jednotlivého balíčku. Pro veškerá 
zdravotní varování by měla být k zajištění 
jejich viditelnosti a účinnosti stanovena 
minimální velikost.

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní.

Or. de

Odůvodnění

Neexistují absolutně žádné spolehlivé vědecké poznatky pro tvrzení, že velkoplošná obrazová 
varování vedou ke snížení počtu kuřáků. Je však skutečně prokázáno, že předpisy o obalech, 
např. velká obrazová varování, nemají vůbec žádný vliv na rozhodnutí lidí, zda budou kouřit, 
či nebudou.

Pozměňovací návrh 135
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. 

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. 
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Poznatky rovněž ukazují na to, že 
kombinovaná zdravotní varování velkého 
rozsahu jsou účinnější než pouhá textová 
varování. V tomto ohledu by se měla stát 
kombinovaná zdravotní varování povinná 
v rámci celé Unie a měla by pokrývat 
podstatné a viditelné části povrchu 
jednotlivého balíčku. Pro veškerá 
zdravotní varování by měla být k zajištění 
jejich viditelnosti a účinnosti stanovena 
minimální velikost.

Pro veškerá zdravotní varování by mělo 
být k zajištění jejich viditelnosti a účinnosti 
stanoveno procentuální pokrytí vnějšího 
povrchu.

Or. el

Odůvodnění

Možnost zavedení barevných fotografií by měla být ponechána na uvážení členských států. 
Kromě toho by mělo být ustanovení o minimální velikosti zdravotních varování nahrazeno 
procentuálním pokrytím vnějšího povrchu. Pokud by toto opatření mělo být provedeno, bylo 
by nutné sjednotit velikost, tvar a vzhled balení, protože navrhované rozměry nejsou 
použitelné pro všechny typy balení.

Pozměňovací návrh 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. 
Poznatky rovněž ukazují na to, že 
kombinovaná zdravotní varování velkého 
rozsahu jsou účinnější než pouhá textová 
varování. V tomto ohledu by se měla stát 
kombinovaná zdravotní varování povinná v 
rámci celé Unie a měla by pokrývat 
podstatné a viditelné části povrchu 
jednotlivého balíčku. Pro veškerá 

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. 
Poznatky rovněž ukazují na to, že 
kombinovaná zdravotní varování velkého 
rozsahu jsou účinnější než pouhá textová 
varování. V tomto ohledu by se měla stát 
kombinovaná zdravotní varování povinná v 
rámci celé Unie a měla by v zájmu 
efektivity pokrývat podstatné a viditelné 
části povrchu jednotlivého balíčku.
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zdravotní varování by měla být k zajištění 
jejich viditelnosti a účinnosti stanovena 
minimální velikost.

Or. it

Pozměňovací návrh 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. 
Poznatky rovněž ukazují na to, že 
kombinovaná zdravotní varování velkého 
rozsahu jsou účinnější než pouhá textová 
varování. V tomto ohledu by se měla stát 
kombinovaná zdravotní varování povinná v 
rámci celé Unie a měla by pokrývat 
podstatné a viditelné části povrchu 
jednotlivého balíčku. Pro veškerá zdravotní 
varování by měla být k zajištění jejich 
viditelnosti a účinnosti stanovena 
minimální velikost.

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. 
Poznatky rovněž ukazují na to, že 
kombinovaná zdravotní varování velkého 
rozsahu se srozumitelným obrazovým i 
textovým varováním jsou účinnější než 
pouhá textová varování. V tomto ohledu by 
se měla stát kombinovaná zdravotní 
varování povinná v rámci celé Unie a měla 
by pokrývat podstatné a viditelné části 
povrchu jednotlivého balíčku. Pro veškerá 
zdravotní varování by měla být k zajištění 
jejich viditelnosti a účinnosti stanovena 
minimální velikost.

Or. en

Odůvodnění

Srozumitelný obrázek a krátké textové varování na standardizovaném obyčejném obalu by 
mohly být pro všechny spotřebitele účinnější a viditelnější.

Pozměňovací návrh 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Kromě toho řada vědeckých studií 
ukazuje, že verbální povzbuzování k tomu, 
aby lidé přestali kouřit, je efektivnější, 
pokud je zaměřeno na ego kuřáků, 
nepřímo zraňuje jejich hrdost a vyvolává 
emocionální reakci. Text varování tohoto 
druhu, např.: „Kouření škodí pokožce a 
urychluje tvorbu vrásek“, „Když kouříte, 
jste méně atraktivní“, „Nikdo nemá rád 
polibek s příchutí cigarety“, „Když 
přestanete kouřit, neztloustnete: zlepší se 
Váš život“ nebo „Zamyslete se: vykouření 
cigarety Vám způsobí větší škodu než 
stres, kterého se snažíte zbavit“, by tedy 
mohl být kombinován s textem varování, 
které se v současné době používá.

Or. it

Pozměňovací návrh 139
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v 
zájmu jejich co největší účinnosti by měla 
být stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek 
vzhledu balení tabákového výrobku, 
včetně způsobu otevírání. Balení a 
výrobky mohou spotřebitele, a zejména 
pak mladé lidi, uvádět v omyl, pokud 
vypovídají o menší škodlivosti výrobků. To 
je například případ určitých textů nebo 
vlastností, např. „s nízkým obsahem 
dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“, „mírné“, 

vypouští se
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„přírodní“, „organické“, „bez přísad“, 
„neochucené“, „tenké“, názvu, obrázků a 
figurativních či jiných motivů. Obdobně 
velikost a vzhled jednotlivých cigaret může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé. 
Nedávná studie rovněž prokázala, že 
kuřáci tenkých cigaret byli spíše 
přesvědčeni o tom, že jejich značka by 
mohla být méně škodlivá. Toto by mělo 
být ošetřeno.

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh nepřispěje ani ke zlepšenému fungování vnitřního trhu, ani k ochraně veřejného 
zdraví. Navíc nejsou k dispozici žádné faktické důkazy, že obal nebo vzhled výrobku jsou 
kauzálním faktorem, který má vliv na rozhodnutí kouřit. Zákaz tenkých cigaret nepomůže 
snížit spotřebu tabákových výrobků, ale povede ke zvýšenému pašování cigaret a k závažným 
hospodářským škodám.

Pozměňovací návrh 140
Erminia Mazzoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání.
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jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá.
Toto by mělo být ošetřeno.

Používání určitých textů na baleních 
tabákových výrobků, jako např. „s nízkým 
obsahem dehtu“, „lehké“, „velmi lehké“ 
nebo „mírné“, nebo názvu, obrázků a 
figurativních či jiných motivů, může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že je 
přivádí na myšlenku, že dotčené výrobky 
jsou méně škodlivé, a tak je přimět ke 
změně jejich návyků. Způsob kouření a 
stupeň závislosti na něm, a nikoli pouze 
obsah uvedených látek, které jsou 
přítomny ve výrobku před jeho 
konzumací, spoluurčují, kolik je těchto 
látek vdechováno. Tento aspekt zahrnuje 
více než jen použití textů, např. těch 
uvedených výše. To by mohlo skutečně 
ohrozit plnění požadavků na označování 
stanovených v této směrnici.

Or. it

Pozměňovací návrh 141
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky by 
mohly za jistých okolností u spotřebitelů, a 
zejména pak u mladých lidí, vyvolávat 
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menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

dojem menší škodlivosti výrobků. To je 
například případ určitých textů nebo 
vlastností, např. „s nízkým obsahem 
dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“, „mírné“, 
„přírodní“, „organické“, „bez přísad“, 
„neochucené“, „tenké“, názvu, obrázků a 
figurativních či jiných motivů.

Or. de

Odůvodnění

Popis spotřebitele, který je základem tohoto bodu odůvodnění, je jednostranný. Nedostatek 
informací není důvodem k omezení svobody, které se těší společnosti v oblasti designu 
výrobků.

Pozměňovací návrh 142
Jarosław Kalinowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“,
názvu, obrázků a figurativních či jiných 

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, názvu, 
obrázků a figurativních či jiných motivů.
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motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá.
Toto by mělo být ošetřeno.

Toto by mělo být ošetřeno.

Or. pl

Odůvodnění

Cigarety s charakteristickou vůní a chutí se staly populárními (to znamená, že představují 
významný podíl na trhu tabákových výrobků) v pouze malém počtu členských států. Jinde je 
po nich velmi malá poptávka a v některých členských státech dokonce vůbec žádná poptávka. 
Proto by opatření navrhovaná Komisí postihla trhy těch členských států, kde jsou ochucené 
cigarety nejvíce oblíbené, zatímco na trhy ostatních členských států by neměla prakticky 
žádný dopad. Tato ustanovení jsou nepřiměřená a měla by proto být zrušena.

Pozměňovací návrh 143
Kristian Vigenin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ 
„velmi lehké“, „mírné“, „přírodní“, 
„organické“, „bez přísad“, „neochucené“, 
„tenké“, názvu, obrázků a figurativních či 
jiných motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ 
„velmi lehké“, „mírné“, „přírodní“, 
„organické“, „bez přísad“, „neochucené“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů.
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tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

Obdobně vzhled jednotlivých cigaret může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“,
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku. Balení a 
výrobky mohou spotřebitele, a zejména 
pak mladé lidi, uvádět v omyl, pokud 
vypovídají o menší škodlivosti výrobků. 
To je například případ určitých textů nebo 
vlastností, např. „s nízkým obsahem 
dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“, „mírné“, 
„přírodní“, „organické“, „bez přísad“, 
„neochucené“, názvu, obrázků a 
figurativních či jiných motivů. Obdobně 
vzhled jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 145
Eleni Theocharous

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ 
„velmi lehké“, „mírné“, „přírodní“, 
„organické“, „bez přísad“, „neochucené“, 
„tenké“, názvu, obrázků a figurativních či 
jiných motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ 
„velmi lehké“, „mírné“, „přírodní“, 
„organické“, „bez přísad“, „neochucené“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů.

Obdobně vzhled jednotlivých cigaret by 
mohl uvádět spotřebitele v omyl tím, že 
vytváří dojem o tom, že jsou méně 
škodlivé.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“,
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, názvu, 
obrázků a figurativních či jiných motivů. 
Obdobně vzhled jednotlivých cigaret může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé.

Or. it

Odůvodnění

Neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že tenké cigarety uvádějí spotřebitele v omyl. Jejich 
zákaz by způsobil více škody než užitku, neboť spotřebitelé by se mohli začít obracet na černý 
trh, a tedy nakupovat padělané cigarety, které nepodléhají kontrolám zdravotních orgánů, a 
tato situace by pochopitelně měla negativní dopad na veřejné zdraví, přičemž následky by se 
dotkly i oblasti zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 147
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a (23) Za účelem zajištění integrity a 
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viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“,
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, názvu, 
obrázků a figurativních či jiných motivů. 
Obdobně velikost a vzhled jednotlivých 
cigaret může uvádět spotřebitele v omyl 
tím, že vytváří dojem o tom, že jsou méně 
škodlivé. Komise se vyzývá, aby provedla 
vědeckou studii zaměřenou na skutečný 
vliv těchto faktorů na spotřebu tabáku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 148
Sergej Kozlík

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“,
názvu, obrázků a figurativních či jiných 

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, názvu, 
obrázků a figurativních či jiných motivů. 
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motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

Obdobně vzhled jednotlivých cigaret může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé. 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
To by mělo být ošetřeno pomocí 
odpovídajícího balení a označování těchto 
výrobků a informováním spotřebitelů o 
jejich škodlivosti, takže spotřebitel si bude 
plně vědom následků použití takového 
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výrobku.

Or. pl

Odůvodnění

Tenké cigarety nejsou škodlivější; pouze jejich obal by mohl uvést spotřebitele v omyl. 
Nicméně, pokud jsou tyto produkty baleny v souladu s ustanoveními této směrnice, již by 
nemělo existovat nebezpečí, že spotřebitel bude uveden v omyl.

Pozměňovací návrh 150
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, které 
jsou uvedeny na obalu, např. „s nízkým 
obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“,
„mírné“, „přírodní“, „organické“, „bez 
přísad“, „neochucené“, „tenké“, názvu, 
obrázků a figurativních či jiných motivů.

Or. el

Odůvodnění

Stávající vědecké údaje neprokazují, že existuje přímá souvislost mezi průměrem cigarety a 
věkem, kdy člověk začíná kouřit, nebo že tenké cigarety jsou atraktivnější než ostatní. Lidé by 
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v důsledku tohoto zákazu nepřestali kouřit; znamenalo by to pouze, že již nebudou 
konzumovat určitou kategorii tabákového výrobku.

Pozměňovací návrh 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku. Balení a 
výrobky mohou spotřebitele, a zejména 
pak mladé lidi, uvádět v omyl, pokud 
vypovídají o menší škodlivosti výrobků. 
To je například případ určitých textů nebo 
vlastností, např. „s nízkým obsahem 
dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“, „mírné“, 
„přírodní“, „organické“, „bez přísad“, 
„neochucené“, „tenké“, názvu, obrázků a 
figurativních či jiných motivů. Obdobně 
velikost a vzhled jednotlivých cigaret může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé. 
Nedávná studie rovněž prokázala, že kuřáci 
tenkých cigaret byli spíše přesvědčeni o 
tom, že jejich značka by mohla být méně 
škodlivá. Toto by mělo být ošetřeno.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 13 odst. 2.

Pozměňovací návrh 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se formy designu
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

Or. it

Pozměňovací návrh 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Bylo prokázáno, že tabákové 
výrobky obsahují a uvolňují mnoho 
škodlivých látek a známých karcinogenů, 
které – jsou-li spalovány – představují
nebezpečí pro lidské zdraví. Vědecké 
studie jasně prokázaly, že pasivní kouření 
je příčinou úmrtí, onemocnění a 
zdravotního postižení a že pasivní kouření 
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je nebezpečné zejména pro dosud 
nenarozené děti a kojence. Může 
způsobovat nebo zhoršovat dýchací potíže 
u osob, které kouř vdechují. Zdravotní 
varování by proto měla také upozorňovat 
na nebezpečí, která pro zdraví představuje 
pasivní kouření.

Or. de

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je obsažen v současné směrnici 2001/37/ES. Mělo by tam být zvláštní 
připomenutí a obrazová varování upozorňující na nebezpečí pasivního kouření.

Pozměňovací návrh 154
Martina Anderson
za skupinu GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23 b) Studie ukázaly, že standardizace 
úpravy obchodní značky a barvy balení 
(obyčejný obal) činí balení méně 
atraktivním a zvyšuje účinnost 
zdravotních varování, čímž se snižuje 
počet nových adeptů kouření a spotřeba 
tabáku. Pokyny uvedené v článcích 11 a 
13 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 
vyzývají smluvní strany, aby zvážily přijetí 
požadavků týkajících se obyčejného 
způsobu balení.

Or. en

Odůvodnění

Obal tabákových výrobků nesmí být atraktivní a nesmí přitahovat pozornost, protože obsahuje 
produkt, který může způsobit smrt.  Reklama na tabákové výrobky je téměř všude zakázána a 
také vlastní obaly tabákových výrobků by měly spadat pod tento zákaz. To je v souladu s 
doporučeními obsaženými v pokynech k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku a uplatňuje se 
v dalších státech po celém světě, nebo se zavedení takových opatření zvažuje.
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