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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0788),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0420/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování 
zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou sněmovnou, italským Senátem, 
švédským parlamentem, řeckým parlamentem, italskou Poslaneckou sněmovnou, 
portugalským parlamentem, rumunskou Poslaneckou sněmovnou a dánským 
parlamentem, uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou 
subsidiarity, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Legislativní opatření na úrovni Unie je 
rovněž nezbytné k provedení Rámcové 
úmluvy Světové zdravotnické organizace o 
kontrole tabáku (dále jen „Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku“) z května 2003, 
jejímiž stranami jsou i Evropská unie a její 
členské státy. Relevantní je zejména 
článek 9 (regulace obsahů látek tabákových 
výrobků), článek 10 (regulace zveřejnění 
informací o tabákových výrobcích), článek 
11 (balení a značení tabákových výrobků), 
článek 13 (reklama) a článek 15 
(nezákonný obchod s tabákovými výrobky) 
Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Za 
podpory Evropské unie a jejích členských 
států byl přijat na rozličných konferencích 
smluvních stran Rámcové úmluvy o 
kontrole tabáku po dosažení obecné 
dohody soubor pokynů, jež slouží 
k provádění ustanovení uvedené úmluvy. 

(7) Legislativní opatření na úrovni Unie je 
rovněž nezbytné k provedení průlomové
Rámcové úmluvy Světové zdravotnické 
organizace o kontrole tabáku (dále jen 
„Rámcová úmluva o kontrole tabáku“) 
z května 2003, kterou podepsaly a 
ratifikovaly všechny členské státy 
i samotná Evropská unie, a tudíž jsou 
podle mezinárodního práva vázány jejími 
ustanoveními. Obzvláště relevantní je 
článek 9 (regulace obsahů látek tabákových 
výrobků), článek 10 (regulace zveřejnění 
informací o tabákových výrobcích), článek 
11 (balení a značení tabákových výrobků), 
článek 13 (reklama) a článek 15 
(nezákonný obchod s tabákovými výrobky) 
Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Za 
podpory Evropské unie a jejích členských 
států byl přijat na rozličných konferencích 
smluvních stran Rámcové úmluvy o 
kontrole tabáku po dosažení obecné 
dohody soubor pokynů, jež slouží 
k provádění ustanovení uvedené úmluvy. 

Or. en

Odůvodnění

Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku je první mezinárodní smlouvou v oblasti zdraví. Její 
ustanovení jsou pro členské státy stejně právně závazná jako například ustanovení WTO.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 

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

vhodné snížit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední rovněž jejich 
toxicita a návykovost. 

Or. en

Odůvodnění

Komise by v budoucnosti měla úrovně obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a jakékoli 
další stanovené úrovně obsahu toxických či návykových emisí jedině snižovat, což je v souladu 
mezinárodními normami.

Pozměňovací návrh 3

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 bedlivě sledovat užívání 
tabáku do vodních dýmek mladými lidmi, 
protože je prokázán jeho nárůst mimo 
tradiční starší trh.

Or. en

Odůvodnění

Užívání vodních dýmek v barech a nočních klubech se stává stále oblíbenějším a uživatelé si 
nejsou vždy vědomi, že tyto vodní dýmky běžně obsahují tabák. Podle průzkumu 
Eurobarometru vykazují mladí lidé a studenti vyšší míru užívání vodních dýmek než starší 
skupiny obyvatel. 
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Pozměňovací návrh 4

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, která se skládají z obrázku a 
textu, 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. 

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Pokud se používají kombinovaná 
zdravotní varování, zbývající část balení 
tabákového výrobku by měla být 
standardizována a neměla by na ní být 
uvedena žádná značka, aby se vliv 
zdravotního varování co nejvíce zvýšil. 
Podle dostupných důkazů jsou 
standardizovaná balení zvláště účinná 
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v odrazování mladých lidí od toho, aby 
začali kouřit. 

Or. en

Odůvodnění

Standardizované „neatraktivní“ balení rozhodně není nevýrazné – na převážné části plochy 
balení jsou velká grafická zdravotní varování a v Austrálii je pozadí v tmavé fádní barvě. 
Čtyři členské státy se nacházejí v různých fázích úvah o standardních baleních (Spojené 
království, Belgie, Finsko a Francie). Úplná standardizace balení je tím nejúčinnějším 
způsobem odstranění překážek obchodování na jednotném trhu. Rovněž je to ta nejlepší volba, 
pokud jde o ochranu zdraví: zvyšuje vliv zdravotních varování na osoby, které dosud nezačaly 
kouřit, a je prokázáno, že účinně odrazuje zejména mladé lidi od toho, aby s kouřením začali. 

Pozměňovací návrh 6

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) Měla by být stanovena minimální 
velikost pro veškerá zdravotní varování, 
aby byla zajištěna jejich viditelnost a 
účinnost, a způsob otevírání balení by 
neměl žádným způsobem od zdravotních 
varování odvádět pozornost. Balení a 
výrobky mohou spotřebitele, a zejména 
pak mladé lidi, uvádět v omyl tím, že
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. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat. 
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii 
k boji s nezákonnými výrobky v rámci 
jejího komplexního programu kontroly 
tabáku. Měla by proto být navržena 
ustanovení, podle nichž by jednotlivá 
balení tabákových výrobků byla označena 
jednotným a zabezpečeným způsobem a 
jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto 
výrobky bylo možné sledovat a dohledávat 
v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a 
lépe prosazovat jejich soulad s touto 
směrnicí. Dále by mělo být rovněž přijato 
ustanovení pro zavedení bezpečnostních 
prvků, které umožní ověřit pravost 
výrobků. 

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat. 
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii 
k boji s nezákonnými výrobky v rámci 
jejího komplexního programu kontroly 
tabáku. Měla by proto být navržena 
ustanovení, podle nichž by jednotlivá 
balení tabákových výrobků a jakákoliv 
vnější balení byla označena jednotným a 
zabezpečeným způsobem a jejich pohyby 
zaznamenávány tak, aby tyto výrobky bylo 
možné sledovat a dohledávat v rámci Unie 
a bylo možné kontrolovat a lépe prosazovat 
jejich soulad s touto směrnicí. Dále by 
mělo být rovněž přijato ustanovení pro 
zavedení bezpečnostních prvků, které 
umožní ověřit pravost výrobků. 

Or. en

Odůvodnění

Podle požadavků protokolu WHO o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky 
by měla být opatřena jedinečným identifikátorem také veškerá vnější balení (tj. palety, bedny, 
kartony atd.). Jedinečné identifikátory na vnějších baleních a na jednotlivých vnitřních 
baleních by měly být propojeny, aby orgány věděly, co se v paletě, bedně nebo kartonu 
nachází.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup 
k tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato 
směrnice dosáhla svého plného 
potenciálu, je třeba zavést jednotná 
pravidla pro oznamovací systém. 
Ustanovení týkající se oznamování 
přeshraničního prodeje tabáku na dálku 
v této směrnici by mělo být použito, aniž je 
dotčen postup oznamování stanovený ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti. Prodej 
tabákových výrobků na dálku dále 
upravuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
by měl být zakázán, protože usnadňuje 
mladým lidem přístup k tabákovým 
výrobkům a v jeho důsledku může být 
oslabeno dodržování požadavků této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadů Komise odhaluje, že přeshraniční prodej po internetu je motivován 
především 1) nabídkou nižších cen za nezákonné/padělané výrobky, nebo 2) nezákonným 
využíváním rozdílů v daňových systémech různých států. Výsledkem je narušení hospodářské 
soutěže, přičemž tradiční prodejci – zejména usazení v členských státech s vysokým zdaněním 
– musí soutěžit s nižšími cenami (převážně) nelegálních internetových prodejců.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) V některých členských státech stále 
ještě dochází k bezplatné distribuci 
tabákových výrobků prostřednictvím 
internetových prodejců a na veřejných 
místech. Tato praxe by měla být vzhledem 
ke svému zaměření na mladé lidi a 
potenciálu získávat nové kuřáky 
zakázána. 

Or. en

Odůvodnění

Bezplatná propagační distribuce cigaret v nočních klubech, na plážích atd. je cílena na mladé 
lidi a nelze ji obhájit.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
povinnosti, aniž by tím byla dotčena 
pravomoc členských států uvedené
výrobky zakázat či povolit. Komise by 
měla sledovat vývoj a za pět let po uvedení 
právních předpisů do souladu s touto 
směrnicí by měla předložit zprávu, v níž 
vyhodnotí, zda je nutné tuto směrnici 
změnit. 

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění a 
zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité, aby byly jakékoli nové kategorie 
tabákových výrobků povolovány předem. 
V případě nové kategorie tabákových 
výrobků by výrobci a dovozci měli 
podléhat povinnosti požádat o registraci.
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Or. en

Odůvodnění

Tabákové výrobky jsou mimořádně škodlivé pro veřejné zdraví a nemělo by být povoleno je 
uvádět na trh, pokud nezískají předchozí povolení od veřejných orgánů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění této směrnice, zejména v případě 
formátu pro nahlašování složek, určení 
výrobků s charakteristickými příchutěmi 
nebo se zvýšenou toxicitou a návykovostí a 
metodiky pro rozhodování o tom, zda má 
tabákový výrobek charakteristickou 
příchuť, by prováděcí pravomoci měly být 
svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
(EU) č. 182/2011.

(37) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění této směrnice, zejména v případě 
formátu pro nahlašování složek a určení 
výrobků s charakteristickými příchutěmi 
nebo se zvýšenou toxicitou a návykovostí 
by prováděcí pravomoci měly být svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Odůvodnění

O tom, zda a jakým způsobem by měly být sestaveny nezávislé zkušební poroty, jež by 
rozhodovaly o tom, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť, by bylo vhodnější 
rozhodovat na základě aktů v přenesené pravomoci, a nikoli na základě prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
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Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky 
v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku 
k ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, metodiku 
pro rozhodování o tom, zda má tabákový 
výrobek charakteristickou příchuť, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky 
v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku 
k ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité,
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Viz PN k 37. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u tuzemských i dovážených výrobků bez 
rozdílu na základě závažných důvodů 
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veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice. 

týkajících se ochrany veřejného zdraví. 
Členskému státu by mělo být rovněž 
povoleno zavést přísnější opatření pro 
tuzemské i dovážené výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že členské státy mohou v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice, 
zachovat nebo zavést přísnější vnitrostátní předpisy, pokud jsou náležitě odůvodněny a 
schváleny. Tato přísnější pravidla by se měla uplatňovat i na dovážené výrobky.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, 
v souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. Členský stát by tak například 
mohl zachovat nebo zavést opatření, která 
stanoví úplnou standardizaci balení 
tabákových výrobků za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu se Smlouvou, 
se závazky WTO a nemají vliv na plné 
provádění této směrnice. V případě 

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, 
v souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro tuzemské i 
dovážené výrobky bez rozdílu. Členský 
stát by tak například mohl zachovat nebo 
zavést opatření, která stanoví úplnou 
standardizaci balení jiných tabákových 
výrobků než cigaret a tabáku k ručnímu 
balení cigaret za předpokladu, že tato 
opatření jsou v souladu se Smlouvou, se 
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technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti. 

závazky WTO a nemají vliv na plné 
provádění této směrnice. V případě 
technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že členské státy mohou zachovat nebo zavést přísnější vnitrostátní předpisy 
i v oblastech, na něž se nevztahuje tato směrnice, pokud jsou náležitě odůvodněny. Tato 
přísnější pravidla by se měla uplatňovat i na dovážené výrobky.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přeshraničního prodeje tabákových 
výrobků na dálku; 

d) zákazu přeshraničního prodeje 
tabákových výrobků na dálku; 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 16.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oznamovací povinnosti pro nové 
kategorie tabákových výrobků;

e) povinnosti získat registraci před 
uvedením na trh pro nové kategorie 
tabákových výrobků;

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 17.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aby bylo usnadněno fungování vnitřního 
trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky, 
přičemž výchozím základem je 
zabezpečení vysoké úrovně ochrany zdraví.

aby byly splněny závazky podle Rámcové 
úmluvy WHO o kontrole tabáku a aby
bylo usnadněno fungování vnitřního trhu 
s tabákovými a souvisejícími výrobky, 
přičemž výchozím základem je 
zabezpečení vysoké úrovně ochrany zdraví, 
zejména mladých lidí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice je harmonizovat právní předpisy, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu. 
Nicméně rozhodujícím faktorem při volbě harmonizace byl záměr zaručit vysokou úroveň 
ochrany veřejného zdraví, zejména mladých lidí, a zavést mezinárodně schválené normy. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení maximálních obsahů 
stanovených v odstavci 1, přičemž 
zohledňuje vědecký vývoj a mezinárodně 
uznávané normy.

2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem snížení maximálních obsahů 
stanovených v odstavci 1, přičemž 
zohledňuje vědecký vývoj a mezinárodně 
uznávané normy.

Or. en

Odůvodnění

Komise by v budoucnosti měla úrovně obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého jedině 
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snižovat, což je v souladu mezinárodními normami.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a úpravy 
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1.

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijetí a snížení
maximálních obsahů emisí cigaret a emisí 
tabákových výrobků jiných než cigarety, 
které zvyšují znatelným způsobem toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku za prahovou úroveň toxicity a 
návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Komise by v budoucnosti měla jakékoliv jiné úrovně obsahu stanovené pro toxické či 
návykové emise jedině snižovat, což je v souladu mezinárodními normami.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obsah dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého v cigaretách se měří na základě 
norem ISO 4387 v případě dehtu, 10315 
v případě nikotinu a 8454 v případě oxidu 
uhelnatého.

1. Obsah dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého v cigaretách se měří na základě 
norem ISO 4387 v případě dehtu, 10315 
v případě nikotinu a 8454 v případě oxidu 
uhelnatého.



PR\932973CS.doc 19/45 PE508.085v03-00

CS

Přesnost údajů o dehtu a nikotinu se 
ověřuje podle normy ISO 8243. 

Přesnost údajů o dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatém se ověřuje podle normy ISO 
8243.

Or. en

Odůvodnění

K měření přesnosti údajů o oxidu uhelnatém se již používá mezinárodní norma.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí rozšíření informací 
poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
vyhrazené internetové stránce přístupné 
veřejnosti. Zároveň náležitě zohlední 
nutnost ochrany informací, které jsou 
obsahem obchodního tajemství. 

2. Členské státy zajistí rozšíření informací 
poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
internetové stránce přístupné veřejnosti. 
Zároveň náležitě zohlední nutnost ochrany 
informací, které jsou obsahem obchodního 
tajemství. 

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy již mají internetové stránky vyhrazené kontrole tabáku. Tento 
pozměňovací návrh objasňuje, že nemusí zřizovat celé nové internetové stránky.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby zveřejňovali své výdaje na 
reklamu, propagaci a sponzorství podle 
jednotlivých členských států, a to každým 
rokem počínaje úplným kalendářním 
rokem následujícím po roce, v němž tato 
směrnice vstoupí v platnost. 



PE508.085v03-00 20/45 PR\932973CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Podle požadavků článku 13 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku. Tato formulace nyní 
není pro EU k dispozici.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise analyzuje všechny informace 
zpřístupněné v souladu s tímto článkem 
(zejména informace související 
s návykovostí a toxicitou složek, 
průzkumem trhu a údaji o prodeji) a 
pravidelně vypracovává a podává 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy 
obsahující souhrn hlavních zjištění.

Or. en

Odůvodnění

Poprvé bude regulačním subjektům zpřístupněno množství informací tohoto druhu. Bylo by 
vhodné analyzovat případy, z nichž je možné získat ponaučení pro budoucí politiky v oblasti 
kontroly tabáku.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Případné poplatky účtované členskými 
státy za přijetí, uchování, zpracování, 
analýzu a zveřejnění informací, které jim 
byly v souladu s tímto článkem poskytnuty, 
nepřekročí náklady na tyto činnosti. 

6. Členské státy mohou účtovat přiměřené 
poplatky za přijetí, uchování, zpracování, 
analýzu a zveřejnění informací, které jim 
byly v souladu s tímto článkem poskytnuty. 

Or. en
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Odůvodnění

Požadavky na poplatky by měly být v souladu s požadavky podle článku 17.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1. 
Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle článku 21.

2. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1, 
a je tudíž zakázán na celém jednotném 
trhu. Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle článku 21. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je objasnit, že Komise přijetím prováděcího aktu rozšíří zákaz konkrétního výrobku na 
zbývající část jednotného trhu. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá prostřednictvím
prováděcích aktů jednotná pravidla, jež se 
týkají postupů, na základě kterých se 
rozhoduje o tom, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem, na který 
odkazuje článek 21.

Komise přijímá prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podrobná kritéria 
a postupy, na základě kterých se rozhoduje 
o tom, zda tabákový výrobek spadá do 
oblasti působnosti odstavce 1. Tyto akty 
v přenesené pravomoci se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem, na 
který odkazuje článek 22.

Or. en

Odůvodnění

O tom, zda a jakým způsobem by měly být sestaveny nezávislé zkušební poroty, jež by 
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rozhodovaly o tom, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť, by bylo vhodnější 
rozhodovat na základě aktů v přenesené pravomoci, a nikoli na základě prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

7. Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství zvyšuje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 7. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 21 a vycházejí z nejnovějších 
vědeckých poznatků.

8. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 7, 
a je tudíž zakázán na celém jednotném 
trhu. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v článku 21 a vycházejí 
z nejnovějších vědeckých poznatků.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je objasnit, že Komise přijetím prováděcího aktu rozšíří zákaz konkrétního výrobku na 
zbývající část jednotného trhu. 
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při použití 
odstavců 7 a 8 ukáže, že některá přísada 
nebo její určité množství znatelným 
způsobem zesiluje toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku při jeho užití, 
se Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady stanovila maximální 
úrovně.

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při použití 
odstavců 7 a 8 ukáže, že některá přísada 
nebo její určité množství zesiluje toxický 
nebo návykový účinek tabákového 
výrobku při jeho užití, se Komise 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 22, aby pro tyto 
přísady stanovila maximální úrovně.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby zdravotní 
varování na hlavním povrchu jednotlivého 
balení a jakéhokoliv vnějšího balení byla 
plně viditelná a aby použitím balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nedošlo při uvádění 
tabákových výrobků na trh k částečnému 
nebo úplnému zakrytí nebo přerušení 
těchto varování. 

4. Členské státy zajistí, aby zdravotní 
varování na hlavním povrchu jednotlivého 
balení a jakéhokoliv vnějšího balení byla 
plně viditelná, a přijmou potřebná 
pravidla, jež zajistí, že na trh nebudou 
uváděny žádné druhy obalů, sáčků, kapes, 
krabiček nebo jiných prostředků, které by 
částečně nebo úplně zakrývaly nebo 
přerušovaly tato zdravotní varování.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být přijata opatření, kterými by se zajistilo, že budou zdravotní varování pro 
veřejnost jasně viditelná.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být složena z textového varování 
uvedeného v příloze I a odpovídající 
barevné fotografie specifikované 
v knihovně obrazových varování; 

a) být složena z textového varování 
uvedeného v příloze I a odpovídající 
barevné fotografie specifikované 
v knihovně obrazových varování v příloze 
Ia; 

Or. en

Odůvodnění

K nápravě opomenutí v návrhu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kombinovaná zdravotní varování se dělí 
do tří souborů, které se každoročně střídají. 
Členské státy zajistí, aby se u jednotlivých 
značek počet zobrazení jednotlivých 
kombinovaných zdravotních varování co 
nejvíce shodoval. 

2. Kombinovaná zdravotní varování se dělí 
do tří souborů, které se každoročně střídají. 
Členské státy zajistí, aby se u jednotlivých 
značek počet zobrazení jednotlivých 
kombinovaných zdravotních varování 
dostupných k použití v každém 
jednotlivém roce co nejvíce shodoval. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je objasnit, že každé z celkem čtrnácti kombinovaných zdravotních varování 
dostupných k použití v jednom konkrétním roce by se mělo u každé značky cigarety nebo 
tabáku k ručnímu balení cigaret objevovat pokud možno ve stejném počtu jako ostatní 
varování. 
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Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení vyplývá z textu pozměňujícího návrhu.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Všechny zevní plochy jednotlivých 
balení a jakákoliv vnější balení cigaret a 
tabáku k ručnímu balení cigaret, na něž 
se nevztahují ustanovení této směrnice, 
jsou standardizovány takto:
a) neobsahují žádnou obchodní ani jinou 
značku kromě značky a varianty názvu 
tabákového výrobku;
b) značka a jakákoli varianta názvu:
i) se na jedné ploše nevyskytuje více než 
jednou, 
ii) je umístěna vodorovně pod 
kombinovaným zdravotním varováním, ve 
stejném směru jako toto varování a 
uprostřed místa zbývajícího na přední a 
zadní ploše jednotlivých balení a každého 
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vnějšího balení;
iii) je v souladu s podrobnějšími pravidly 
stanovenými v odstavci 3;

Or. en

Odůvodnění

 Standardizované „neatraktivní“ balení rozhodně není nevýrazné – na převážné části plochy 
balení jsou velká grafická zdravotní varování. Čtyři členské státy se nacházejí v různých 
fázích úvah o standardních baleních (Spojené království, Belgie, Finsko a Francie). Úplná 
standardizace balení je tím nejúčinnějším způsobem odstranění překážek obchodování na 
jednotném trhu. Rovněž je to ta nejlepší volba, pokud jde o ochranu zdraví: zvyšuje vliv 
zdravotních varování na osoby, které dosud nezačaly kouřit, a je prokázáno, že účinně 
odrazuje zejména mladé lidi, aby s kouřením začali.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Na samotném tabákovém výrobku se 
neobjevuje obchodní ani jiná značka. 

Or. en

Odůvodnění

Uvádění značky ani jiné motivy (např. květinové) by neměly být na jednotlivých cigaretách 
povoleny.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar, velikost 
a barvu pozadí jednotlivých balení a 
rovněž pro typ a velikost písma použitého 
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a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.

na značku a variantu názvu výrobku.

Or. en

Odůvodnění

 Standardizované „neatraktivní“ balení rozhodně není nevýrazné – na převážné části plochy 
balení jsou velká grafická zdravotní varování a v Austrálii je pozadí v tmavé fádní barvě. 
Čtyři členské státy se nacházejí v různých fázích úvah o standardních baleních (Spojené 
království, Belgie, Finsko a Francie). Úplná standardizace balení je tím nejúčinnějším 
způsobem odstranění překážek obchodování na jednotném trhu. Rovněž je to ta nejlepší volba, 
pokud jde o ochranu zdraví: zvyšuje vliv zdravotních varování na osoby, které dosud nezačaly 
kouřit, a je prokázáno, že účinně odrazuje zejména mladé lidi, aby s kouřením začali. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podle požadavků protokolu WHO o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky 
by měla být opatřena jedinečným identifikátorem také veškerá vnější balení (tj. palety, bedny, 
kartony atd.). Jedinečné identifikátory na vnějších baleních a na jednotlivých vnitřních 
baleních by měly být propojeny, aby orgány věděly, co se v paletě, bedně nebo kartonu 
nachází. Zaznamenáno by mělo být každé opětovné zabalení. 
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Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali 
převzetí všech jednotlivých balení 
a vnějších balení do své držby, jakož i 
veškeré jejich interní pohyby a konečný 
výstup z jejich držby, a předávali tyto 
údaje v elektronické podobě do zařízení 
pro uchovávání údajů v souladu 
s odstavcem 6. Tuto povinnost lze splnit 
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jednotlivých balení. prostřednictvím záznamu v souhrnné 
formě, např. záznamu vnějšího balení, za 
předpokladu, že zůstane umožněno 
sledování a dohledávání jednotlivých 
balení.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Měly by být stanoveny další záruky, aby bylo zajištěno bezpečné oddělení organizace 
uchovávající údaje od tabákového průmyslu a úplná nezávislost dotčené organizace.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přítomnost neviditelného bezpečnostního prvku by ztížila padělání výrobků. Protože by však 
neviditelné prvky mohly ověřovat jenom úřední osoby, měl by mít bezpečnostní prvek jak 
viditelnou, tak i neviditelnou složku, obdobně jako systémy využívané u cigaret ve Spojeném 
království, Turecku, Brazílii a Malajsii.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány; 
b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti 
v rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti; 
c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

Or. en

Odůvodnění

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
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with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Bezplatná propagační distribuce cigaret v nočních klubech, na plážích atd. je cílena na mladé 
lidi a nelze ji obhájit.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
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tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 

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

Or. en

Odůvodnění

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically,
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tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Registrace nové kategorie tabákových
výrobků před uvedením na trh

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány by měly být s to v případě potřeby zabránit uvedení nových tabákových 
výrobků na trh.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Členské státy předem povolují 
uvedení jakékoli nové kategorie 
tabákových výrobků na trh. Členské státy 
za tím účelem zavedou systém registrace a 
účtují přiměřený poplatek. 

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány by měly být s to v případě potřeby zabránit uvedení nových tabákových 
výrobků na trh.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků podávali u 
příslušných orgánů členských států žádost 
o povolení pro jakoukoliv novou kategorii 
tabákových výrobků, kterou zamýšlejí 
v dotčených členských státech uvést na trh. 
Žádost musí být podána v elektronické 
podobě a musí obsahovat podrobný popis 
uvedeného výrobku, jakož i informace o 
složkách a emisích v souladu s článkem 5. 
Při podávání žádosti o registraci nové 
kategorie tabákového výrobku výrobci a 
dovozci rovněž příslušným orgánům 
poskytnou: 

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány by měly být s to v případě potřeby zabránit uvedení nových tabákových 
výrobků na trh.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

podle tohoto článku Komisi. 

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány by měly být s to v případě potřeby zabránit uvedení nových tabákových 
výrobků na trh.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich prosazování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich prosazování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Veškeré finanční sankce, které 
se uplatňují za záměrné porušení 
předpisů, musí vyrovnávat ekonomické 
výhody získané tímto porušením.

Or. en

Odůvodnění

Finanční sankce by měly být přinejmenším stejně vysoké jako vytvořené zisky. Tato zásada 
byla zařazena do legislativních návrhů v jiných oblastech, např. v oblasti recyklace lodí a při 
revizi právních předpisů o úřední kontrole v souvislosti se skandálem s koňským masem.

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 17.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je objasnit, že pokud se členské státy rozhodnou zachovat nebo zavést přísnější 
vnitrostátní předpisy, měly by se uplatňovat i na dovážené výrobky.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Tato směrnice nemá vliv na právo 
členských států zachovat nebo zavést 
v souladu se Smlouvou vnitrostátní 
ustanovení týkající se aspektů, které nejsou 
touto směrnicí regulovány. Tato 
vnitrostátní ustanovení musí být oprávněná 
na základě závažných důvodů veřejného 
zájmu a nezbytná a přiměřená pro dosažení 
příslušného cíle. Uplatní se na všechny 
výrobky bez rozdílu, včetně výrobků 
dovážených z jiného členského státu nebo 
třetí země, a nesmí představovat způsob 
pro svévolnou diskriminaci nebo skryté 
omezení obchodu mezi členskými státy a 
nesmí ohrozit plné uplatňování této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je objasnit, že pokud se členské státy rozhodnou zachovat nebo zavést přísnější 
vnitrostátní předpisy, měly by se uplatňovat i na dovážené výrobky.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 26 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tabákové výrobky; vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vysvětlení vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Je tomu již téměř dvanáct let, co EU přijala stávající směrnici o tabákových výrobcích. Touto 
směrnicí byla zavedena řada opatření ke kontrole tabáku, včetně těchto: 

 zákaz výrazů jako „mírné“ nebo „lehké“, které by mohly u kuřáků vyvolávat mylný 
dojem, že daný výrobek je méně škodlivý než ostatní výrobky;

 maximální úrovně obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého;
 požadavky na oznamování složení;
 minimální velikost zdravotních varování umístěných na všech tabákových výrobcích 

kromě těch, které neprodukují kouř, na nichž musí být umístěno obecné zdravotní 
varování;

 společný soubor volitelných obrázkových varování, která členské státy mohou 
používat na baleních.

Tabákové společnosti nynější směrnici právně napadly, ale soudy potvrdily její platnost. 

Kouření a zdraví: úkol odradit mladé kuřáky

I po dvanácti letech zůstává v EU kouření hlavní příčinou úmrtí, kterým bylo možné předejít, 
přičemž usmrtí zhruba 700 000 lidí ročně. Opatření přijímaná v průběhu let s cílem omezit 
kouření přinesla výsledky: v posledních deseti letech poklesl počet kuřáků v EU z téměř 40 % 
v EU-15 v roce 2002 na 28 % v EU-27 v roce 2012.

Nicméně míra rozšíření kouření mezi mladými lidmi (ve věku 15–25 let) činí 29 % a je vyšší 
než u populace jako celku. Je známo, že kouřit začínají děti, nikoli dospělí: 70 % kuřáků 
začíná kouřit ve věku do 18 let a mnozí ještě mnohem dříve. Nedávný průzkum Světové 
zdravotnické organizace týkající se trendů v kouření u 15letých odhalil ještě znepokojivější 
vývoj: zatímco v období 2001–2005 bylo kouření u této skupiny v převážné většině zemí na 
ústupu, v posledním zkoumaném období, 2005–2010, se výskyt kouření u chlapců zvýšil ve 
14 zemích a u dívek v 9 zemích. Evropská komise proto v návrhu nové směrnice o 
tabákových výrobcích důvodně věnuje značnou pozornost opatřením, jež by odrazovala od 
kouření mladé lidi, jako jsou výraznější zdravotní varování a zákaz balení a aromat, která by 
mohla být pro mladé lidi zvláště přitažlivá.

Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku – nové 
mezinárodní prostředí

Jedním z klíčových vývojových milníků od poslední směrnice o tabákových výrobcích bylo 
to, že EU jako celek a všechny její členské státy jednotlivě přijaly Rámcovou úmluvu Světové 
zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku. Tato právně závazná úmluva vstoupila 
v platnost roku 2005 a podepsalo ji 176 stran, které se tím zavázaly ke snížení poptávky po 
tabákových výrobcích i jejich nabídky a k ochraně politik v oblasti kontroly tabáku před 
vlivem průmyslové sféry. V úmluvě se navrhuje řada opatření, včetně pokynů ohledně 
minimální velikosti zdravotních varování, povinných obrázkových varování a omezení 
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týkajících se balení, jež zvyšují přitažlivost tabákových výrobků. Různé členské státy 
reagovaly vlastními návrhy na provedení Rámcové úmluvy o kontrole tabáku: 14 členských 
států požaduje minimální velikost balení 20 cigaret (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, 
LT, PL, PT, RO, ES), v deseti členských státech se používají obrázková varování (BE, RO, 
UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), ve čtyřech členských státech se povinně podávají zprávy 
o odvykání kouření (BE, FR, NL, SI) a dobrovolně se podávají v dalších devíti zemích (AT, 
DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Tyto vznikající rozdíly v právní úpravě a potřeba provést 
Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku vedly Parlament a Radu k tomu, aby Komisi při různých 
příležitostech vyzývaly k revizi stávající směrnice o tabákových výrobcích.

Rámcová úmluva o kontrole tabáku byla podnětem ke zpřísnění právních předpisů týkajících 
se tabáku v dalších třetích zemích. Dobře známý je případ Austrálie, která v listopadu 2011 
zavedla plně standardizovaná („neatraktivní“) balení a v srpnu roku 2012 vyhrála soudní při 
s tabákovými společnostmi. Nový Zéland nyní hodlá následovat jejího příkladu a vláda 
Spojeného království toto opatření v současnosti konzultuje. Pokud jde o právní předpisy o 
kontrole tabáku, je ovšem v předstihu před EU řada dalších zemí. Šedesát tři zemí vyžaduje 
obrázková varování. Brazílie zakázala všechny typy aromat a další přísady, stejně jako 
Kanada (s výjimkou mentolu). USA zakázaly všechny charakteristické příchuti kromě 
mentolu. Míra rozšíření kouření v Brazílii je těsně pod 15 %, což je polovina průměru v EU. 
Rovněž v Kanadě (17 %) a USA (18,9 %) jsou míry kouření mnohem nižší než v EU.

Hlavní změny předkládané v návrhu směrnice

Složky: V pozadí úvah o revizi směrnice o tabákových výrobcích stojí klíčová myšlenka, že 
by tabákové výrobky měly vypadat a chutnat jako tabák. Návrh proto zakazuje všechno, co se 
nazývá „charakteristickými příchutěmi“ v cigaretách, tabáku k ručnímu balení cigaret i 
tabáku, který neprodukuje kouř. K takovým příchutím patří například čokoládové či ovocné 
příchutě a mentol. Zakázány jsou také další přísady jako vitaminy, které mohou vyvolávat 
dojem, že výrobek má příznivé účinky na zdraví nebo je méně škodlivý. Návrh nezakazuje 
přísady považované za nezbytné pro výrobu tabáku a zákaz příchutí se nevztahuje na 
doutníky, doutníčky, doutníkový tabák a vodní dýmky s tím, že je nadále konzumují převážně 
starší kuřáci. Zpravodajka všechna tato opatření podporuje, ale je znepokojena nedávným 
vývojem, pokud jde o užívání vodních dýmek mladými lidmi, a požaduje, aby jej Komise 
bedlivě sledovala.

Označování a balení: Návrh právního předpisu zavádí požadavek na kombinovaná varování 
sestávající z textu a obrázku, která budou pokrývat 75 % plochy na obou stranách balení 
cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret. Komise nenavrhuje plně standardizovaná balení 
jako v Austrálii, ale ponechává členským státům možnost ve svých vnitrostátních předpisech 
plně standardizovat ty části balení, které nejsou upraveny směrnicí. Návrh rovněž zakazuje 
řadu vlastností, jež by mohly spotřebitele uvádět v souvislosti s výrobky v omyl: tenké 
cigarety, popisy jako přírodní či organické a zavádějící barvy. Jednotné balení cigaret by mělo 
obsahovat minimálně 20 cigaret. Tato opatření by zakázala balení cigaret ve stylu rtěnky nebo 
parfému. Pro sáčky s tabákem k ručnímu balení cigaret se navrhuje obsah alespoň 40 g. 
Zpravodajka všechna tato opatření podporuje, ale navrhuje jít dále v případě cigaret a tabáku 
k ručnímu balení cigaret a navrhnout takový způsob standardizace, který by z balení odstranil 
výrazné značky. Tento návrh nejde tak daleko jako australský zákon, který standardizuje 



PR\932973CS.doc 43/45 PE508.085v03-00

CS

balení všech tabákových výrobků, ale vztahuje se jenom na cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, což jsou výrobky nejvíce používané při získávání mladých kuřáků.

Tato část také obsahuje řadu přísnějších ustanovení týkajících se sledovatelnosti a bezpečnosti 
v zájmu boje proti nezákonnému obchodu s cigaretami. K opatřením patří jedinečný 
identifikátor na každém balení a systém ke sledování a dohledávání všech prodejů cigaret. 
Zpravodajka všechna tato opatření podporuje a připojila pozměňovací návrhy k posílení 
bezpečnostních prvků proti padělání a zajištění sledovatelnosti jednotlivých balení také u 
vícečetných balení. 

Tabák pro orální užití
Omezení týkající se prodeje tabáku pro orální užití zůstávají v novém právním předpisu 
zachována. Zpravodajka tento přístup podporuje.

Přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku
Prodej tabákových výrobků po internetu je novým jevem, a proto se na něj nynější směrnice o 
tabákových výrobcích nevztahuje. K legálnímu prodeji cigaret po internetu je zjevně jen málo 
důvodů, protože prodejce musí platit daně v zemi prodeje a kupující nemůže mít zisk 
z rozdílů ve výši zdanění. Komise tudíž ve svém posouzení dopadů dospívá k závěru, že 
„tabákové výrobky prodávané po internetu obvykle nejsou v souladu s ustanoveními směrnice 
o tabákových výrobcích (např. týkajících se zdravotních varování a složek)“. Kromě toho 
vznikají problémy se systémy ověřování věku a s nezákonnou reklamou na internetu. 
Rámcová úmluva o kontrole tabáku vyzývá k zákazu prodeje tabáku po internetu a devět 
členských států jej již zakázalo. Komise proto navrhuje nový regulační rámec, zpravodajka se 
však domnívá, že nejlepším a nejjednoznačnějším politickým řešením by bylo tuto obchodní 
činnost zakázat. Zpravodajka je také znepokojena tím, že společnosti prostřednictvím 
internetu i jiných kanálů dodávají bezplatné vzorky cigaret, a navrhuje tyto činnosti zakázat. 

Nové kategorie tabákových výrobků
Komise navrhuje zavést oznamovací systém pro všechny nové kategorie tabákových výrobků, 
kterým by se zajistilo, že veškeré nové výrobky budou plně v souladu s touto směrnicí, 
nicméně ponechává členským státům možnost zavést systém předchozího povolení. 
Zpravodajka zastává názor, že předchozí registrace by měla být pravidlem pro všechny nové 
kategorie tabákových výrobků, a předložila v tomto smyslu pozměňovací návrhy.

Elektronické cigarety
Stávající směrnice o tabákových výrobcích se nevztahuje na výrobky obsahující nikotin, ale 
nyní se navrhuje jejich zařazení do oblasti působnosti nové směrnice. Zavedení 
elektronických cigaret (resp. e-cigaret) na trh, který se rozrůstá, je hlavní událostí od roku 
2001. Neexistuje společný přístup k regulaci elektronických cigaret na úrovni EU. 
V současnosti mají zvláštní zákony v této oblasti jen dva členské státy, ale asi v polovině 
členských států je nikotin považován vzhledem ke svým funkcím za lék, takže elektronické 
cigarety vlastně není možné prodávat, pokud nejsou povoleny jako lék – podobně jako je 
tomu v případě ostatních výrobků určených k odvykání kouření. V ostatních členských státech 
neexistuje zvláštní úprava, což znamená, že se na elektronické cigarety vztahuje směrnice o 
obecné bezpečnosti výrobků. Loni bylo v rámci systému RAPEX vydáno devět varování 
týkajících se problémů s elektronickými cigaretami. O elektronických cigaretách, které nejsou 
povoleny jako lék, nelze tvrdit, že pomáhají s odvykáním kouření. USA v současnosti vyvíjí 
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vlastní zákonnou úpravu elektronických cigaret v rámci právních předpisů o kontrole tabáku. 

Komise navrhuje dvojí přístup k regulaci elektronických cigaret a jiných výrobků 
obsahujících nikotin. Výrobky s obsahem nikotinu převyšujícím určitou úroveň – včetně 
většiny elektronických cigaret nacházejících se nyní na trhu – by měly získat povolení jako 
léky. Uvádění výrobků s obsahem nikotinu pod touto hranicí na trh by mělo být povoleno 
s tím, že budou provázena zdravotním varováním.

Odborníci na kontrolu tabáku mají na elektronické cigarety různé názory. Obecně se shodují 
v tom, že je zapotřebí v této oblasti lepší regulace, ale vyvstávají otázky ohledně toho, zda 
jsou elektronické cigarety užitečným náhradním výrobkem, který stávajícím kuřákům pomáhá 
omezit újmu, případně zda zkrátka nabízejí kuřákům způsob, jak zůstat kuřáky a užívat 
nikotin i v nekuřáckém prostředí, nebo zda je tento produkt vstupní branou lákající nové 
uživatele k závislosti na nikotinu a případně i tabáku. Panují také obavy ohledně toho, že 
elektronické cigarety by mohly způsobit, že bude kouření znovu považováno za normální. 
Zpravodajka požádala služby Parlamentu o provedení studie, jež by se věnovala důkazům 
v souvislosti s elektronickými cigaretami, a až bude tato studie k dispozici a proběhnou 
konzultace s kolegy a odborníky, předloží v této oblasti návrhy.

Rostlinné výrobky určené ke kouření 
Působnost stávající směrnice o tabákových výrobcích se na tyto produkty nevztahuje a 
v různých zemích jsou předmětem různých regulačních režimů. Rostlinné cigarety jsou často 
vnímány jako neškodné nebo rozhodně jako méně škodlivé než tabák. Existují však důkazy o 
tom, že jejich užívání není bez rizika, a Komise proto navrhuje zavést systém označování 
těchto výrobků, což zpravodajka podporuje.
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ANNEX

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone


