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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice o tabákových výrobcích (2001/37/ES) byla přijata v roce 2001 s cílem regulovat 
cigarety a jiné tabákové výrobky a přispět ke snížení počtu kuřáků v Evropské unii. Upravuje 
především oblast zdravotních varování, opatření, jež se týkají složení a označení tabákových 
výrobků, maximální obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách. Vzhledem 
k vývoji vědeckých poznatků a trhu, k němuž došlo během posledních deseti let od přijetí této 
směrnice, je však nezbytné ji aktualizovat. Aktualizace má zásadní význam i pro zajištění 
bezproblémového fungování vnitřního trhu, neboť tato směrnice je v členských státech 
provedena v různé míře.

Navrhovatelka vítá návrh Evropské komise a podporuje jeho hlavní cíle, tj. sbližování 
právních a správních předpisů členských států v oblastech, jako je označování, balení a 
složení tabákových výrobků apod., aby se zajistilo snadnější fungování vnitřního trhu 
s tabákovými a souvisejícími výrobky, přičemž základem musí být vysoká úroveň ochrany 
zdraví.

Navrhovatelka proto podporuje harmonizaci balení v rámci jednotného trhu, neboť členské 
státy nejsou v současnosti schopny účelně přizpůsobit své právní předpisy novému vývoji. 
Ve srovnání se stávající směrnicí je proto třeba zajistit větší zdravotní varování na balení.

Navrhovatelka důrazně podporuje jeden z cílů návrhu Komise, tedy zajištění ochrany zdraví, 
současně však předkládá několik pozměňovacích návrhů, jejichž účelem je zlepšit fungování 
vnitřního trhu. Zavádí pojem „zásadní přísady“ a upřesňuje ustanovení o možnosti užívat tyto 
přísady v případě, že jsou nezbytné pro výrobní proces. Bez tohoto upřesnění by evropští 
výrobci mohli přijít o možnost produkovat tabákové výrobky jako takové, neboť Komise 
počítala s celkovým zákazem přísad s charakteristickou příchutí, a to i tehdy, pokud by tyto 
přísady byly nezbytné pro výrobní proces. Navrhovatelka se také domnívá, že v případě 
regulace složek některých tabákových výrobků by neměly být přípustné žádné výjimky. 
V zájmu zajištění jednotného přístupu ke všem tabákovým výrobkům a zamezení 
roztříštěnému trhu by určité tabákové výrobky neměly být upřednostňovány před jinými 
tabákovými výrobky.

Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o tom, že rozhodujícím faktorem, proč lidé začínají 
v mladém věku kouřit, je samotný průměr cigarety, bez ohledu na zvláštní reklamy na igarety 
o určitém průměru. Navrhovatelka proto navrhuje neupravovat minimální velikost cigaret. 
Domnívá se, že spotřebitelé by měli mít možnost rozhodovat se na základě znalosti věci. Bez 
ohledu na velikost cigarety by tedy balení výrobku mělo být harmonizované a mělo by uvádět 
text a obrazová varování, jež plně informují o negativních zdravotních důsledcích užívání 
tabákových výrobků. Opatření ke snížení průměru cigaret nepovažuje navrhovatelka 
za řiměřené a domnívá se, že cíle předejít zavádějícím představám bude lépe dosaženo 
poskytnutím náležitých informací, včetně obrazových a textových varování, jež budou 
uváděna na baleních. 

Vzhledem k tomu, že 70 % kuřáků začne kouřit před dovršením 18 let, je hlavním cílem 
návrhu omezit přístup dětí a mladých lidí k tabákovým výrobkům. Navrhovatelka se domnívá, 
že přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku by neměl být povolen, neboť nelze 
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účinně ověřit věk potenciálního kupujícího. Stále tak existuje nebezpečí, že by si tabákový 
výrobek mohli zakoupit nezletilí. 

Výrobky obsahující nikotin, například elektronické cigarety, obsahují toxické chemické látky 
a složky charakteristické pro tabák, které mohou být pro spotřebitele nebezpečné. Z analýz 
v této oblasti také vyplývá, že náplně do elektronických cigaret, na nichž je uvedeno, že 
neobsahují žádný nikotin, ve skutečnosti naopak v mnoha případech obsahují nízké 
koncentrace nikotinu. Z toho důvodu by všechny výrobky obsahující nikotin měly podléhat 
kontrole. V opačném případě by výrobky obsahující nikotin, jehož množství je jen o málo 
nižší než navrhované prahové úrovně, mohly být uvedeny na trh bez jakéhokoli povolení. Jak 
již bylo uvedeno výše, nejedná se zde pouze o obsah nikotinu, ale i o směs všech látek jako 
takovou. Spotřebitelé rovněž uvádějí, že elektronické cigarety používají zejména proto, aby 
přestali kouřit, což naznačuje, že je považují za léčivý přípravek. Navrhovatelka proto 
doporučuje registrovat všechny výrobky obsahující nikotin v souladu se směrnicí o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (2001/83/ES).

Vzhledem k tomu, že navrhovaná směrnice by se některých trhů mohla dotknout více než 
jiných, domnívá se navrhovatelka, že je nezbytné stanovit pro tabákové výrobky, výrobky 
obsahující nikotin a rostlinné výrobky určené ke kouření delší přechodné období.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil 
následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 články 114 
a 168 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy (8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy 
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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.

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 přikládána
ochraně zdraví v této souvislosti vysoká 
důležitost, zejména s cílem omezit 
rozšíření kouření mezi mladými lidmi. 
K tomu účelu je rovněž nezbytné i nadále 
poskytovat vzdělávání a pořádat 
informační a preventivní kampaně 
a programy nabízející pomoc občanům, 
kteří chtějí přestat kouřit.

Odůvodnění

Cíle přestat užívat tabák nebo jeho užívání omezit lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
veřejného vzdělávání a informačních kampaní a opatření, které lidem pomohou přestat kouřit.  
Tato směrnice poskytuje další prostředky, které směřují k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 3

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 v zájmu posouzení jejich 
toxicity a návykovosti se zohlední rovněž 
vědecký vývoj a mezinárodně uznávané 
normy.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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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, 
neměly by však představovat zbytečnou 
a nepřiměřenou zátěž, zejména pak 
v případě malých a středních podniků. To 
je v souladu s povinností Unie, podle níž 
má zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví.

Odůvodnění

Je velmi důležité zpřísnit povinnosti týkající se nahlašování. Tímto způsobem sice musejí být 
členským státům a Komisi poskytovány komplexní informace, dané povinnosti by však neměly 
vést k vytváření zbytečné zátěže pro společnosti, zejména pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 5
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 

(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 



AD\940929CS.doc 7/61 PE508.048v03-00

CS

a k jejich právům duševního vlastnictví. a k jejich právům duševního vlastnictví, 
zejména k právům malých a středních 
podniků.

Odůvodnění

Jednotný elektronický formát platný pro všechny členské státy usnadní plnění povinností 
týkajících se nahlašování, což by mělo představovat výhodu pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 6

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. 
V důsledku toho jsou některé složky 
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 zdravotní 
prospěšnosti tabákových výrobků, jsou 
spojovány s energií nebo vitalitou či mají 
barvící vlastnosti. Dále by měly být 
odstraněny složky, které zvyšují 
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návykovost a toxicitu.

Pozměňovací návrh 7

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 a mentolovou příchutí, které 
mohou usnadnit zahájení konzumace 
tabáku nebo ovlivnit formy konzumace.
Komise by měla naléhavě provést 
vědeckou studii zaměřenou na skutečný 
vliv těchto výrobků na zahájení 
konzumace tabáku.

Odůvodnění

Mentol je tradiční přísadou tabákových výrobků od dvacátých let 20. století. Neexistují 
dostatečné důkazy o tom, že by mentol podporoval kuřácké návyky mezi mládeží.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků s 
charakteristickou příchutí nezakazuje 

(16) Zákaz tabákových výrobků 
s charakteristickou příchutí nezakazuje 
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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.

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. 
Výjimkou by měly být mentolové cigarety, 
jelikož jsou považovány za tradiční 
tabákové výrobky s příchutí a neměly by 
být řazeny k ostatním ochuceným 
tabákovým výrobkům. 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.

Pozměňovací návrh 9
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

Odůvodnění

Z hlediska vnitřního trhu by některé tabákové výrobky neměly být upřednostňovány před 
jinými tabákovými výrobky.
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Pozměňovací návrh 10

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 musejí 
přizpůsobit tak, aby spotřebitele neuváděla
v omyl. Údaje o obsahu dehtu, nikotinu 
a oxidu uhelnatého na baleních cigaret 
mohou spotřebitelé špatně pochopit, neboť 
je často vedou 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.

Pozměňovací návrh 11
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 

(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 uvedených na balení, např. 
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „bio“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
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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.

názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Toto by mělo být ošetřeno tak, že 
se stanoví, jaký text může být na balení 
uveden. 

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 12 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 12

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 a vnější 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. Jednotné uplatňování 
celních předpisů pomůže celním orgánům 
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potírat nezákonný obchod, především 
skrze budování technických kapacit.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V zájmu zajištění nezávislosti a 
transparentnosti by měli výrobci 
tabákových výrobků uzavřít smlouvy o 
uchovávání údajů s nezávislými třetími 
stranami, nad nimiž by dohlížel externí 
auditor. Údaje týkající se systému pro 
sledování a dohledávání by měly být 
uchovávány odděleně od ostatních 
souvisejících údajů společnosti a měly by 
být pod dozorem příslušných orgánů 
členských států a Komise, jež by k nim 
měly mít vždy přístup.

(28) V zájmu zajištění účinnosti,
nezávislosti a transparentnosti by měli 
výrobci tabákových výrobků uzavřít 
smlouvy o uchovávání údajů s nezávislými 
třetími stranami, nad nimiž by dohlížel 
externí auditor. Údaje týkající se systému 
pro sledování a dohledávání by měly být 
uchovávány odděleně od ostatních 
souvisejících údajů společnosti a měly by 
být pod dozorem příslušných orgánů 
členských států a Komise, jež by k nim 
měly mít vždy přístup.

Pozměňovací návrh 14

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 

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
a praktiky, jako je distribuce zdarma nebo 
výměna tabákových výrobků na veřejných 
místech k reklamním účelům, usnadňuje 
mladým lidem přístup k tabákovým 
výrobkům a v jejich důsledku může být 
oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Z tohoto 
důvodu by měly být zakázány.
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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.

(Viz pozměňovací návrhy k článku 16.)

Pozměňovací návrh 15

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 
oznamovací 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 s cílem 
posoudit, zda je nutné 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 sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací 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 s cílem 
posoudit, zda je nutné směrnici změnit. 
Děti a mladé lidi je nezbytné vzdělávat, 
neboť se jedná o nejjednodušší 
a nejúčinnější způsob, jak mladým lidem 
zabránit v tom, aby začali kouřit. Rovněž 
by se mělo zvážit vytvoření fondu 
financovaného výrobci tabákových 
výrobků, který by se využíval 
k financování kampaní zaměřených proti 
kouření. Členské státy by měly sladit 
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minimální zákonný věk pro nákup 
tabákových výrobků na 18 let.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin. 
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. Budou-
li všechny výrobky obsahující nikotin, 
jehož obsah je stejný nebo vyšší než u 
výrobků obsahujících nikotin 
registrovaných v rámci směrnice 
2001/83/ES, podléhat stejnému právnímu 
rámci, vyjasní se právní situace, odstraní 
se rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy, zajistí se rovné zacházení se 
všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež 
jsou používané k odvykání kouření, 
a vytvoří se podněty pro výzkum a inovace 
v oblasti odvykání kouření. Tímto by 
nemělo být dotčeno použití směrnice 
2001/83/ES na jiné výrobky, které 
upravuje tato směrnice, vyhovují-li 
podmínkám směrnice 2001/83/ES.

(34) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin. 
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. 
Uplatňováním stejného právního rámce 
se vyjasní právní situace, odstraní se 
rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy, zajistí se rovné zacházení se 
všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež se 
používají k odvykání kouření, a vytvoří se 
podněty pro výzkum a inovace v oblasti 
odvykání kouření. Tímto by nemělo být 
dotčeno použití směrnice 2001/83/ES 
na jiné výrobky, které upravuje tato 
směrnice, vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Měla by být zavedena ustanovení 
týkající se označování výrobků 
obsahujících nikotin, jehož množství je 
nižší než prahová úroveň stanovená touto 
směrnicí, která by spotřebitele 
upozorňovala na možná zdravotní rizika.

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k souvisejícímu článku 18 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 18
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 uplatňování 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.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k souvisejícímu článku navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 19
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 

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

by pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování příslušných 
metod měření obsahu škodlivých látek, 
o stanovení jednotných pravidel týkajících 
se postupů při zjišťování, zda má 
tabákový výrobek charakteristickou chuť, 
o stanovení maximálních úrovní složek 
zvyšujících toxicitu, návykovost nebo 
přitažlivost, o metodiku pro rozhodování 
o tom, zda má tabákový výrobek 
charakteristickou příchuť, o použití 
zdravotních varování, o jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky 
v označování a na balení, o stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
výjimky udělené jiným tabákovým 
výrobkům než cigaretám, tabáku k ručnímu 
balení cigaret a tabáku do vodní dýmky, 
o přizpůsobení látek a hraničních hodnot 
tabáku, který neprodukuje kouř, 
a o stanovení předpisů, jimiž by se řídily 
nejrůznější aspekty nových tabákových 
výrobků, které jsou výrazně méně škodlivé 
než tradiční tabákové výrobky. 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.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k souvisejícímu článku 3 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Komise by měla sledovat vývoj a za 
pět let po uvedení právních předpisů do 
souladu s touto směrnicí by měla předložit 
zprávu s cílem posoudit, zda je nutné 
směrnici změnit.

(39) Komise by měla sledovat vývoj 
a za tři roky po uvedení právních předpisů 
do souladu s touto směrnicí by měla 
předložit zprávu s cílem posoudit, zda je 
nutné směrnici změnit, zejména pokud jde 
o obaly.

Pozměňovací návrh 21

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 
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.

(41) Členské státy by měly mít možnost 
přijmout pro tabákové výrobky přísnější 
pravidla, která považují za nezbytná 
z hlediska ochrany veřejného zdraví, a to 
za předpokladu, že tato pravidla nespadají 
do působnosti ustanovení této směrnice. 
Pokud tabákové či související výrobky 
splňují požadavky této směrnice, členské 
státy nesmějí zakázat ani omezit jejich 
dovoz, prodej či spotřebu.

Odůvodnění

Pro vnitřní trh nebude přínosem, budou-li mít členské státy možnost přijímat další opatření 
ohledně aspektů, které spadají do oblasti působnosti této směrnice. Vytvořila by se tím 
různorodá směsice vnitrostátních právních předpisů, což není v nejlepším zájmu vnitřního 
trhu.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace 
(článek 11), svobody podnikání (článek 16) 
a práva na vlastnictví (článek 17). 
Povinnosti, které jsou ukládány výrobcům, 
dovozcům a prodejcům tabákových 
výrobků, jsou nezbytné ke zlepšení 
fungování vnitřního trhu, a zároveň 
zajišťují vysokou úroveň ochrany zdraví a 
spotřebitele, jak je stanoveno v článcích 35 
a 38 Listiny základních práv Evropské 
unie. Použití této směrnice by mělo 
respektovat právo EU a příslušné 
mezinárodní závazky.

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace 
(článek 11), svobody podnikání (článek 
16), práva na vlastnictví (článek 17) 
a práva na čistší ovzduší podle 
Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech (čl. 7 
písm. b) a čl. 12). Povinnosti, které jsou 
ukládány výrobcům, dovozcům a 
prodejcům tabákových výrobků, jsou 
nezbytné ke zlepšení fungování vnitřního 
trhu, a zároveň zajišťují vysokou úroveň 
ochrany zdraví a spotřebitele, jak je 
stanoveno v článcích 35 a 38 Listiny 
základních práv Evropské unie. 
Uplatňování této směrnice by mělo 
respektovat právo EU a příslušné 
mezinárodní závazky,

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přeshraničního prodeje tabákových 
výrobků na dálku;

d) zákazu přeshraničního prodeje 
tabákových výrobků na dálku;

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 16 navrhované směrnice.
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Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „systémem ověřování věku“ počítačový 
systém, který v elektronické podobě 
jednoznačně potvrdí věk spotřebitele v 
souladu s vnitrostátními požadavky;

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 16 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „charakteristickou příchutí“ 
rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než 
tabáková, kterou výrobku dodává přísada 
nebo kombinace přísad, kromě jiného 
včetně ovoce, koření, bylinek, alkoholu 
nebo cukrovinek, mentolu nebo vanilky, 
rozeznatelná před nebo při užití 
tabákového výrobku za zamýšleným 
účelem;

(4) „charakteristickou příchutí“ jiná
rozpoznatelná vůně nebo chuť než 
tabáková, kterou výrobku dodává přísada 
nebo kombinace přísad, kromě jiného 
včetně ovoce, koření, bylinek, alkoholu 
nebo cukrovinek, mentolu nebo vanilky, 
rozeznatelná před nebo při užití 
tabákového výrobku za zamýšleným 
účelem. Tradiční příchutě tabákových 
výrobků, například mentol, nejsou 
považovány za charakteristické příchutě;

Odůvodnění

Mentol je tradiční přísadou tabákových výrobků od dvacátých let 20. století. Neexistují 
dostatečné důkazy o tom, že by mentol podporoval kuřácké návyky mezi mládeží.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „doutníčkem“ malý doutník 
o průměru do 8 mm;

vypouští se

Odůvodnění

Doutníček je jedním z druhů doutníků, stejně jako řada dalších druhů. Není třeba uvádět 
samostatnou definici.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „maximální úrovní“ nebo 
„maximálním obsahem“ maximální 
množství nebo emise, včetně nulových,
látky v tabákovém výrobku, měřeno v 
gramech;

(19) „maximální úrovní“ nebo 
„maximálním obsahem“ maximální 
množství nebo emise látky v tabákovém 
výrobku, měřeno v gramech;

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) „novým tabákovým výrobkem“ 
tabákový výrobek jiný než cigareta, tabák k 
ručnímu balení cigaret, dýmkový tabák, 
tabák do vodní dýmky, doutník, doutníček, 
žvýkací tabák, šňupací tabák nebo tabák 
pro orální užití, uvedený na trh po vstupu 
této směrnice v platnost;

(Netýká se anglického znění.)

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)
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Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) „uváděním na trh“ poskytnutí výrobků 
spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za 
úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím 
prodeje na dálku; v případě 
přeshraničního prodeje na dálku se 
výrobek se považuje za uvedený na trh ve 
členském státě, ve kterém se nachází 
spotřebitel;

(25) „uváděním na trh“ jakákoli dodávka
výrobků pro účely jejich distribuce, 
spotřeby nebo použití v Unii, za úplatu či 
zdarma, a to i prostřednictvím prodeje 
na dálku;

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 16 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) „dýmkovým tabákem“ tabák 
konzumovaný prostřednictvím postupného 
spalování, výhradně určený pro užití v 
dýmce;

(26) „dýmkovým tabákem“ řezaný nebo 
jinak dělený sypaný či lisovaný tabák, 
který lze použít bez dalšího průmyslového 
zpracování a jenž je blíže definován 
ve směrnici Rady 2011/64/EU ze dne 
21. června 2011;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) „tabákem k ručnímu balení cigaret“ 
tabák, který spotřebitel nebo 
maloobchodní prodejce mohou použít k 
vlastnímu balení cigaret;

(28) „tabákem k ručnímu balení cigaret“ 
řezaný nebo jinak dělený sypaný či 
lisovaný tabák, který lze použít bez dalšího 
průmyslového zpracování a jenž je blíže 
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definován ve směrnici Rady 2011/64/EU 
ze dne 21. června 2011;

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) „podstatnou změnou okolností“ 
zvýšení objemu prodeje určité kategorie 
výrobku, jako například dýmkového 
tabáku, doutníků, doutníčků, alespoň 
o 10 % přinejmenším v 10 členských 
státech, na základě údajů o prodeji 
poskytnutých v souladu s čl. 5 odst. 4;
nebo zvýšení stupně rozšíření příslušné 
kategorie výrobku ve věkové skupině 
spotřebitelů mladších 25 let o 5 
procentních bodů přinejmenším v 10 
členských státech, a to podle ____ [datum 
bude stanoveno při přijetí směrnice] zprávy 
Eurobarometru nebo odpovídajících 
prevalenčních studií;

(30) „podstatnou změnou okolností“ 
zvýšení objemu prodeje určité kategorie 
výrobku, jako například dýmkového 
tabáku, doutníků, doutníčků, alespoň 
o 20 % přinejmenším v 10 členských 
státech, na základě údajů o prodeji 
poskytnutých v souladu s čl. 5 odst. 4, nebo 
zvýšení stupně rozšíření příslušné 
kategorie výrobku ve věkové skupině 
spotřebitelů mladších 25 let o 5 
procentních bodů přinejmenším v 10 
členských státech, a to podle ____ [datum 
bude stanoveno při přijetí směrnice] zprávy 
Eurobarometru nebo odpovídajících 
prevalenčních studií;

Odůvodnění

Roční spotřeba doutníků a dýmkového tabáku je ve většině členských států velmi nízká. 
V těchto členských státech může k 10% kolísání objemu prodeje dojít velmi snadno.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) „tradiční příchutí tabákových 
výrobků“ příchuť tabákových výrobků, 
která je používána v určitém členském 
státě nebo v jeho části nepřetržitě alespoň 
od roku 1980 a je jako taková definována 
v právních předpisech daného členského 
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státu;

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění článku 6 navrhované směrnice je nezbytné zavést definici „tradiční 
příchutě tabákových výrobků“.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) „výrobkem s nižšími riziky“ výrobek 
obsahující tabák, který po uvedení na trh 
významně snižuje nebezpečí onemocnění 
spojených s konzumací tradičních 
tabákových výrobků. Přípravek určený 
k léčbě závislosti na tabáku, včetně jejího 
ukončení, není přípravkem s nízkým 
rizikem, pokud byl schválen jako léčivý 
přípravek; 

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3
Maximální obsah emisí dehtu, nikotinu 
a oxidu uhelnatého a jiných emisí

Maximální obsah emisí dehtu, nikotinu 
a oxidu uhelnatého a jiných emisí

1. Cigarety uvedené na trh nebo vyrobené 
v členských státech nesmí obsahovat větší 
množství než:

1. Cigarety uvedené na trh nebo vyrobené 
v členských státech nesmějí obsahovat 
větší množství než:

a) 10 mg na cigaretu v případě dehtu; a) 10 mg na cigaretu v případě dehtu;
b) 1 mg na cigaretu v případě nikotinu; b) 1 mg na cigaretu v případě nikotinu;

c) 10 mg na cigaretu v případě oxidu c) 10 mg na cigaretu v případě oxidu 



PE508.048v03-00 24/61 AD\940929CS.doc

CS

uhelnatého. uhelnatého.

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.
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 
obsah, který stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise jiných tabákových výrobků než 
cigarety.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Metody měření Metody měření
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.

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.

2. Měření uvedené v odstavci 1 uskutečňují 2. Měření uvedené v odstavci 1 uskutečňují 
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nebo ověřují zkušební laboratoře schválené 
a sledované příslušnými orgány členských 
států.

nebo ověřují zkušební laboratoře schválené 
a sledované příslušnými orgány členských 
států.

Členské státy zašlou Komisi seznam 
schválených laboratoří, ve kterém jsou 
uvedena kritéria použitá pro schvalování a 
používané metody sledování, a po jakékoli 
změně jej vždy aktualizují. Seznam 
schválených laboratoří uvedených 
členskými státy Komise zveřejní.

Členské státy zašlou Komisi seznam 
schválených laboratoří, ve kterém jsou 
uvedena kritéria použitá pro schvalování 
a používané metody sledování, 
a po jakékoli změně jej vždy aktualizují. 
Seznam schválených laboratoří uvedených 
členskými státy Komise zveřejní.

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení metod měření obsahu 
dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého s 
ohledem na vědecký vývoj a mezinárodně 
uznávané normy.

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 
za účelem přizpůsobení metod měření 
obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého 
s ohledem na vědecký vývoj a za použití 
mezinárodně uznávaných norem, které 
jsou navrženy ke zvláštním účelům a jež 
ověřuje Mezinárodní organizace 
pro normalizaci.

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. Na základě těchto 
metod a s ohledem na vědecký a technický
vývoj, jakož i mezinárodně uznávané 
normy se Komise zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 
za účelem přijímání a přizpůsobování 
metod měření.

4. Členské státy oznámí Komisi metody 
měření, které používají pro jiné emise 
cigaret a pro emise jiných tabákových 
výrobků než cigarety. Tato měření musejí 
vycházet z vědeckých poznatků. 
Na základě těchto měření, s ohledem 
na vědeckotechnický rozvoj a za použití 
mezinárodně uznávaných norem, které 
jsou navrženy ke zvláštním účelům a jež 
ověřuje Mezinárodní organizace 
pro normalizaci, se Komise zmocňuje 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 22 za účelem přijímání 
a přizpůsobování metod měření.

4a. Přesnost údajů o ostatních emisích 
jiných tabákových výrobků určených 
ke spalování se ověřuje podle normy 
ISO 8243.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby výrobci 
a dovozci tabákových výrobků předložili 
příslušným orgánům členských států 
seznam všech složek použitých při výrobě 
tabákových výrobků jednotlivých značek 
a typů, včetně údajů o jejich množství, 
emisích a obsahu. Výrobci a dovozci 
rovněž informují příslušné orgány 
dotčených členských států v případě, že 
dojde ke změně ve složení výrobku, která 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty 
v souladu s tímto článkem. Informace 
požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány před tím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

Členské státy požadují, aby výrobci 
a dovozci tabákových výrobků, výrobků 
obsahujících nikotin a rostlinných 
výrobků ke kouření předložili příslušným 
orgánům členských států seznam všech 
složek použitých při výrobě tabákových 
výrobků jednotlivých značek a typů, včetně 
údajů o jejich množství, emisích a obsahu, 
pokud jsou k dispozici. Výrobci a dovozci 
rovněž informují příslušné orgány 
dotčených členských států v případě, že 
dojde ke změně ve složení výrobku, která 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty 
v souladu s tímto článkem. Informace 
požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány předtím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Z informací o emisích a obsahu 
škodlivých látek jsou vyloučeny jiné 
tabákové výrobky než cigarety a tabák 
k ručnímu balení cigaret, dokud nebudou 
na úrovni Společenství stanoveny 
příslušné metody měření.

Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 31 směrnice 2001/37/ES musejí být u jiných tabákových 
výrobků než u cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret stanoveny normy a metody měření 
na úrovni Společenství. Komise by měla předložit příslušné návrhy. Tyto metody dosud nebyly 
vypracovány.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6

Regulace složek Regulace složek
1. Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí.

1. Aniž je dotčen článek 151 Aktu 
o přistoupení Rakouska, Finska 
a Švédska, zakáží členské státy uvádět 
na trh tabákové výrobky 
s charakteristickou příchutí.

Je možné stanovit výjimky pro určité 
tradiční tabákové příchutě, které nelze 
řadit k ostatním tabákovým příchutím. 
Za tradiční tabákovou příchuť se 
považuje mentol.

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, pokud tyto přísady nedají
vzniknout výrobku s charakteristickou 
příchutí.

Členské státy neomezí nebo nezakáží 
užívání přísad, které jsou zásadní pro 
výrobu tabákových výrobků, ani tehdy, 
když tyto zásadní přísady dají vzniknout 
výrobku s charakteristickou příchutí.

Členské státy oznámí Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

Členské státy oznámí Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

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 přijímají v souladu 
s přezkumným postupem, na který 
odkazuje článek 21.

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 přijímají v souladu 
s přezkumným postupem, na který 
odkazuje článek 21.

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.

2a. Komise je v souladu s článkem 22 
zplnomocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit jednotná 
pravidla, jež se týkají postupů, na základě 
kterých se rozhoduje o tom, zda tabákový 
výrobek spadá do oblasti působnosti 
odstavce 1.

3. V případě, že zkušenost získaná při 
použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, převyšuje-
li její přítomnost nebo koncentrace určitý 

3. V případě, že zkušenost získaná 
při použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá 
přísada nebo kombinace přísad, převyšuje-
li její přítomnost nebo koncentrace určitý 
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stupeň, dodávají výrobku charakteristickou 
příchuť, se Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úrovně.

stupeň, dodávají výrobku charakteristickou 
příchuť, se Komise zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
příchuť, stanovila maximální úroveň.

4. Členské státy zakáží použití těchto 
přísad v tabákových výrobcích:

4. Členské státy zakáží použití těchto 
přísad v tabákových výrobcích:

a) vitaminy a jiné přísady, které vytváří 
dojem, že tabákový výrobek je zdraví 
prospěšný nebo že představuje snížené 
zdravotní riziko, nebo

a) vitaminy a jiné přísady, které vytváří 
dojem, že tabákový výrobek je zdraví 
prospěšný nebo že představuje snížené 
zdravotní riziko, nebo

b) kofein a taurin a další přísady a 
stimulující složky, které jsou spojovány 
s energií a vitalitou, nebo

b) kofein a taurin a další přísady 
a stimulující složky, u nichž bylo vědecky 
dokázáno, že zvyšují hladinu energie 
a vitality, nebo

c) přísady, jejichž vlastnosti způsobují 
zbarvení emisí.

c) přísady, jejichž vlastnosti způsobují 
zbarvení emisí.

5. Členské státy zakáží použití aromat 
ve složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře. Filtry a kapsle 
nesmí obsahovat tabák.

5. Členské státy zakáží použití aromat 
ve složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře. Filtry a kapsle 
nesmějí obsahovat tabák.

Technická opatření, jejichž cílem je snížit 
některé škodlivé účinky složky kouře nebo 
zvýšit biologickou rozložitelnost 
tabákových výrobků, ovlivněna nejsou.

6. Členské státy zajistí, aby se na tabákové 
výrobky náležitě použila ustanovení nebo 
podmínky stanovené nařízením (ES) 
č. 1907/2006.

6. Členské státy zajistí, aby se na tabákové 
výrobky náležitě použila ustanovení nebo 
podmínky stanovené nařízením (ES) 
č. 1907/2006.

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 znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Členské státy oznamují Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

Členské státy oznamují Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

8. Komise na žádost členského státu nebo z 
vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 

8. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 
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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.

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.

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 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 
úroveň.

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v 
odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s 
článkem 22 zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

10. Jiné tabákové výrobky než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabák 
pro vodní dýmky mají výjimku, pokud jde 
o zákazy stanovené v odstavcích 1 a 5. 
Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem zrušení této výjimky, 
dojde-li podle zprávy Komise k podstatné 
změně okolností.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7

Obecná ustanovení Obecná ustanovení 
1. Na každém jednotlivém balení 
tabákových výrobků a každém vnějším 
obalu se uvede zdravotní varování v 
úředním jazyce nebo jazycích členského 
státu, v němž je výrobek uveden na trh.

1. Na každém jednotlivém balení 
tabákových výrobků a každém vnějším 
obalu se uvede zdravotní varování v 
úředním jazyce nebo jazycích členského 
státu, v němž je výrobek uveden na trh, 
aniž je dotčen článek 151 Aktu 
o přistoupení Rakouska, Finska 
a Švédska.

2. Zdravotní varování pokrývají celý 
povrch, který je pro ně vyhrazen, a žádným 
způsobem je nelze komentovat, 

2. Zdravotní varování pokrývají celý 
povrch, který je pro ně vyhrazen, a žádným 
způsobem je nelze komentovat, 
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parafrázovat nebo se na ně odvolávat. parafrázovat nebo se na ně odvolávat.
3. S cílem zajistit jejich grafickou 
integritu a viditelnost musí být zdravotní 
varování vytištěna neodstranitelně, musí 
být nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

3. Zdravotní varování musejí být vytištěna 
neodstranitelně a viditelně, musejí být 
nesmazatelná a nesmějí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, které musejí být nalepeny v místě 
otevírání balení tabákového výrobku,
cenovek, sledovacích a dohledávacích 
značek, bezpečnostních prvků nebo 
jakýmkoliv typem balení, pytlíku, kapsy, 
krabice nebo jiného prostředku nebo 
otvíráním jednotlivého balení.

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 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.

5. Zdravotní varování nesmí žádným 
způsobem překrývat nebo narušit kolky, 
cenovky, sledovací a dohledávací značky 
nebo bezpečnostní prvky na jednotlivých 
baleních.

5. Zdravotní varování nesmí žádným 
způsobem překrývat nebo narušit kolky, 
které musejí být nalepeny v místě 
otevírání balení tabákového výrobku,
cenovky, sledovací a dohledávací značky 
nebo bezpečnostní prvky na jednotlivých 
baleních.

6. Členské státy nesmí zvětšit velikost 
zdravotních varování, a to ani 
prostřednictvím zavedení povinnosti 
ohraničit zdravotní varování rámečkem.
Vlastní velikost zdravotních varování se 
vypočítá ve vztahu k povrchu, na němž 
jsou umístěna, a to před otevřením 
jednotlivého balení.

6. Vlastní velikost zdravotních varování se 
vypočítá ve vztahu k povrchu, na němž 
jsou umístěna, a to před otevřením 
jednotlivého balení.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymezení umístění, formátu, dispozice a 
podoby zdravotních varování stanovených 
v tomto článku, včetně velikosti písma a 
barvy pozadí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 Článek 9
Kombinovaná textová varování pro tabák 
ke kouření

Kombinovaná textová varování pro tabák 
ke kouření

1. Na každém jednotlivém balení tabáku ke 
kouření a jakémkoliv vnějším balení musí 
být uvedena kombinovaná zdravotní 
varování. Tato kombinovaná zdravotní 
varování musí:

1. Na každém jednotlivém balení tabáku ke 
kouření a jakémkoliv vnějším balení musí 
být uvedena kombinovaná zdravotní 
varování. Tato kombinovaná zdravotní 
varování musí:

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;

b) zahrnovat informace týkající se 
odvykání kouření, jako například telefonní 
čísla, e-mailové adresy a/nebo internetové 
stránky, které jsou určené k tomu, aby 
informovaly spotřebitele o dostupných 
programech na podporu těch, kteří chtějí 
přestat kouřit;

b) zahrnovat informace týkající se 
odvykání kouření, jako například telefonní 
čísla, e-mailové adresy a/nebo internetové 
stránky, které jsou určené k tomu, aby 
informovaly spotřebitele o dostupných 
programech na podporu těch, kteří chtějí 
přestat kouřit;

c) pokrývat 75 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

c) pokrývat 70 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

d) zobrazovat stejné textové varování a 
odpovídající barevnou fotografii na obou 
stranách jednotlivých balení a jakémkoliv 
vnějším balení;

d) zobrazovat stejné textové varování a 
odpovídající barevnou fotografii na obou 
stranách jednotlivých balení a jakémkoliv 
vnějším balení;

e) být umístěna na horním vrchu e) být umístěna na spodním okraji
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jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího 
balení a ve stejném směru jako jakékoliv 
další informace, které se na balení objevují;

jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího 
balení a ve stejném směru jako jakékoliv 
další informace, které se na balení objevují;

f) být reprodukována v souladu s 
formátem, rozvržením, vzhledem a 
proporcemi stanovenými Komisí podle 
odstavce 3;
g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

i) výška: nejméně 64 mm, i) výška: nejméně 60 mm,

ii) šířka: nejméně 55 mm. ii) šířka: nejméně 51 mm.
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 co 
nejvíce shodoval.

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem:

3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem:

a) úpravy textových varování uvedených v 
příloze I této směrnice s ohledem na 
vědecký a technický vývoj;

a) úpravy textových varování uvedených v 
příloze I této směrnice s ohledem na 
vědecký a technický vývoj;

b) vytvoření a přizpůsobení knihovny 
obrazových varování uvedené v odst. 1 
písm. a) tohoto článku s ohledem na 
vědecký a tržní vývoj;

b) vytvoření do …* a poté v případě 
potřeby přizpůsobení knihovny obrazových 
varování uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto 
článku s ohledem na vědecký a tržní vývoj;

c) definování umístění, formátu, rozvržení, 
podoby, rotace a proporcí zdravotních 
varování;

c) definování rozvržení, podoby a rotace 
zdravotních varování s náležitým 
přihlédnutím k jazykovým specifikům 
jednotlivých členských států;

d) stanovení odchylně od čl. 7 odst. 3 
podmínek, za jakých mohou být textová 
varování při otevírání jednotlivého balení 
narušena, a to způsobem, který zajistí 
grafickou integritu a viditelnost textu, 
fotografií a informací o odvykání kouření.

d) stanovení odchylně od čl. 7 odst. 3 
podmínek, za jakých mohou být textová 
varování při otevírání jednotlivého balení 
narušena, a to způsobem, který zajistí 
grafickou integritu a viditelnost textu, 
fotografií a informací o odvykání kouření.

_____________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: šest 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost.



AD\940929CS.doc 33/61 PE508.048v03-00

CS

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10
Označování tabáku ke kouření, jiného než 
tabáku ke kouření cigaret a tabáku k 
ručnímu balení cigaret

Označování tabáku ke kouření, jiného než 
tabáku ke kouření cigaret a tabáku k 
ručnímu balení cigaret

1. Na tabák ke kouření jiný než tabák ke 
kouření cigaret a tabák k ručnímu balení 
cigaret se nevztahuje povinnost uvádět 
informační sdělení stanovená v čl. 8 odst. 2 
a kombinovaná varování podle článku 9.
Kromě obecného varování uvedeného v čl. 
8 odst. 1, musí každé jednotlivé balení a 
jakékoliv vnější balení těchto výrobků nést 
textové varování uvedené v příloze I.
Obecné varování stanovené v čl. 8 odst. 1 
musí zahrnovat odkaz na služby pro 
odvykání kouření v souladu s čl. 9 odst. 1 
písm. b).

1. Na tabák ke kouření jiný než tabák ke 
kouření cigaret a tabák k ručnímu balení 
cigaret se nevztahuje povinnost uvádět 
informační sdělení stanovená v čl. 8 odst. 2 
a kombinovaná varování podle článku 9.
Kromě obecného varování uvedeného v čl. 
8 odst. 1, musí každé jednotlivé balení a 
jakékoliv vnější balení těchto výrobků nést 
textové varování uvedené v příloze I.
Obecné varování stanovené v čl. 8 odst. 1 
musí zahrnovat odkaz na služby pro 
odvykání kouření v souladu s čl. 9 odst. 1 
písm. b).

Obecné varování musí být vytištěno na 
nejviditelnějším povrchu jednotlivého 
balení a jakéhokoliv vnějšího balení.
Textová varování uvedená v příloze I se 
obměňují tak, aby byl zaručen jejich 
pravidelný výskyt. Tato varování musí být
vytištěna na druhém nejviditelnějším 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení.

Obecné varování musí být vytištěno nebo 
neodstranitelně připevněno na 
nejviditelnějším povrchu jednotlivého 
balení a jakéhokoliv vnějšího balení.
Textová varování uvedená v příloze I se 
obměňují tak, aby byl zaručen jejich 
pravidelný výskyt. Tato varování musí být
umístěna na druhém nejviditelnějším 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení.

2. Obecná varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 30 % vnější oblasti 
odpovídajícího povrchu jednotlivého balení 
nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento 
podíl se zvyšuje na 32 % u členských států 
se dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

2. Obecná varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 30 % vnější oblasti 
odpovídajícího povrchu jednotlivého balení 
nebo jakéhokoliv vnějšího balení s 
výjimkou obalů z průhledného plastu, 
běžně používaných v maloobchodě, pod 
podmínkou, že varování na jednotlivých 
baleních je přes průhledný obal zřetelně 
vidět. Tento podíl se zvyšuje na 32 % u 
členských států se dvěma úředními jazyky 
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a na 35 % u členských států s více než 
dvěma úředními jazyky.

3. Textová varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 40 % vnější oblasti 
odpovídajícího povrchu jednotlivého balení 
nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento 
podíl se zvyšuje na 45 % u členských států 
se dvěma úředními jazyky a na 50 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

3. Textová varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 40 % vnější oblasti 
odpovídajícího povrchu jednotlivého balení 
nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento 
podíl se zvyšuje na 45 % u členských států 
se dvěma úředními jazyky a na 50 % u 
členských států s více než dvěma úředními 
jazyky.

3a. U jednotlivých balení, kde 
nejviditelnější plocha přesahuje 75 cm2, 
musí varování uvedená v odstavcích 2 a 3 
pokrývat plochu odpovídající nejméně 
22,5 cm2 každé plochy. Tato plocha se 
rozšiřuje na 24 cm² v případě členských 
států se dvěma úředními jazyky a na 26,25 
cm² u členských států s více než dvěma 
úředními jazyky.

4. Obecná varování a textová varování 
uvedená v odstavci 1 musí být:

4. Obecná varování a textová varování 
uvedená v odstavci 1 musí být:

a) vytištěna černým tučným písmem 
Helvetica na bílém podkladu. Členské státy 
mohou rozhodnout o bodové velikosti 
fontu podle požadavků daného jazyka s 
tím, že velikost fontu uvedená v jejich 
právním předpise bude taková, aby nápis 
zabíral co největší část plochy vyhrazené 
pro požadovaný text;

a) napsána černým tučným písmem 
Helvetica na bílém podkladu. Varování 
mohou být připevněna pomocí samolepek 
za předpokladu, že je nelze odstranit.. 
Členské státy mohou rozhodnout o bodové 
velikosti fontu podle požadavků daného 
jazyka s tím, že velikost fontu uvedená v 
jejich právním předpise bude taková, aby 
nápis zabíral co největší část plochy 
vyhrazené pro požadovaný text;

b) umístěna na střed na ploše, na které mají 
být vytištěna, rovnoběžně s horním 
okrajem jednotlivého balení nebo 
jakéhokoliv vnějšího balení;

b) umístěna na střed na ploše, na které mají 
být umístěna, rovnoběžně s horním 
okrajem jednotlivého balení nebo 
jakéhokoliv vnějšího balení;

c) lemována černým okrajem širokým 
nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm v rámci 
povrchu, který je pro textové varování 
vymezen.

c) lemována černým okrajem širokým 
nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm v rámci 
povrchu, který je pro textové varování 
vymezen.

5. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem zrušení výjimky 
stanovené v odstavci 1, dojde-li podle 
zprávy Komise k podstatné změně 
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okolností.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 Článek 11
Označování tabákových výrobků, které 
neprodukují kouř

Označování tabákových výrobků, které 
neprodukují kouř

1. Na každém jednotlivém balení 
tabákových výrobků a na jakémkoliv 
vnějším balení tabákových výrobků, které 
neprodukují kouř, se uvedou tato zdravotní 
varování:

1. Na každém jednotlivém balení 
tabákových výrobků a na jakémkoliv 
vnějším balení tabákových výrobků, které 
neprodukují kouř, se uvedou tato zdravotní 
varování:

Tento tabákový výrobek může škodit
Vašemu zdraví a je návykový

Tento tabákový výrobek škodí Vašemu 
zdraví a je návykový

2. Zdravotní varování stanovené v odstavci 
1 musí splňovat požadavky uvedené v čl. 
10 odst. 4. Kromě toho musí:

2. Zdravotní varování stanovené v odstavci 
1 musí splňovat požadavky uvedené v čl. 
10 odst. 4. Kromě toho musí:

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení;

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení;

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

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

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem úpravy požadavků stanovených v 
odstavcích 1 a 2 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj.

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem úpravy požadavků stanovených v 
odstavcích 1 a 2 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 Článek 12

Popis výrobku Popis výrobku
1. Označování jednotlivých balení a 
jakékoliv vnější balení, jakož i samotný 
tabákový výrobek nesmí zahrnovat žádný 
prvek nebo rys, který:

1. Označování jednotlivých balení a 
jakékoliv vnější balení, jakož i samotný 
tabákový výrobek nesmí zahrnovat žádný 
prvek nebo rys, který:

a) propaguje tabákový výrobek prostředky, 
které jsou nepravdivé, zavádějící nebo 
klamné nebo mohou vytvořit mylný dojem, 
pokud jde o vlastnosti, účinky na zdraví, 
rizika a emise;

a) propaguje tabákový výrobek prostředky, 
které jsou nepravdivé, zavádějící nebo 
klamné nebo mohou vytvořit mylný dojem, 
pokud jde o vlastnosti, účinky na zdraví, 
rizika a emise;

b) naznačuje, že určitý tabákový výrobek je 
méně škodlivý než ostatní nebo že má 
vitalizační, energizující, léčivé, omlazující, 
přírodní, biologické nebo jinak pozitivní 
účinky, pokud jde o zdravotní či sociální 
aspekty;

b) naznačuje, že určitý tabákový výrobek je 
méně škodlivý než ostatní nebo že má 
vitalizační, energizující, léčivé, omlazující, 
přírodní, biologické nebo jinak pozitivní 
účinky, pokud jde o zdravotní aspekty;

c) odkazuje na příchuť, chuť, jakékoliv 
aroma nebo jiné přísady nebo na jejich 
nepřítomnost;

c) odkazuje na příchuť, chuť, jakékoliv 
aroma nebo jiné přísady nebo na jejich 
nepřítomnost;

d) připomíná potravinový výrobek. d) připomíná potravinový výrobek;

da) má za cíl omezit škodlivé účinky 
složky kouře nebo zvýšit biologickou 
rozložitelnost tabákových výrobků.

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

2. Texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 
zavádějící barvy nebo jiný dodatečný 
materiál, jako například adhesivní nálepky, 
samolepky, připojené letáky, stírací 
nálepky a pouzdra, jež mohou naznačovat, 
že určitý tabákový výrobek je méně 
škodlivý než ostatní, se nesmí na balení 
tabákových výrobků používat.



AD\940929CS.doc 37/61 PE508.048v03-00

CS

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 13  Článek 13
Vzhled a obsah jednotlivých balení Vzhled a obsah jednotlivých balení

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

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru nebo tvar podobný kvádru se 
zkosenými hranami. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret nebo 
k vlastní výrobě cigaret musí mít podobu 
kombinované dózy ve tvaru kvádru nebo 
válce, případně musí mít tvar pytlíku, tedy 
obdélníkového balíčku s přehybem přes 
otvor. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení.
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 40 g tabáku.

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

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

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

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

jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 Článek 14
Sledovatelnost a bezpečnostní prvky Sledovatelnost a bezpečnostní prvky

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 vyžadují, aby na 
veškerých jednotlivých baleních, obalech 
a vnějších obalech cigaret bylo 
připevněno jedinečné, bezpečné a 
neodstranitelné identifikační označení, 
které není možné kopírovat (dále jen 
jedinečný identifikátor), jako jsou kódy či 
známky, nebo aby bylo jeho součástí, 
s cílem umožnit efektivní sledování a 
dohledávání. 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. V
členských státech, v nichž se na tabákové 
výrobky umísťují kolky, mohou být 
jedinečné identifikátory vytištěny na 
kolcích nebo použity společně s digitálním 
kolkem vytištěným neviditelným 
inkoustem.

2. Jedinečný identifikátor umožňuje určit: 2. Jedinečný identifikátor umožňuje určit:

a) datum a místo výroby; a) datum a místo výroby;
b) výrobní závod; b) výrobní závod;
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c) stroje používané při výrobě výrobků; c) stroje používané při výrobě výrobků;
d) výrobní směnu nebo dobu výroby; d) výrobní směnu nebo dobu výroby;

e) název výrobku; e) popis výrobku;
f) zamýšlený trh maloobchodního prodeje; f) zamýšlený trh maloobchodního prodeje;

g) zamýšlenou trasu přepravy;
h) případně dovozce do Unie; h) případně dovozce do Unie;

i) skutečnou trasu přepravy z výrobního 
závodu k prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně všech použitých skladů;

i) zamýšlenou a skutečnou trasu přepravy,  
datum přepravy, místo určení, příjemce a 
místo odeslání z výrobního závodu k 
prvnímu zákazníkovi, který není 
přidruženým subjektem výrobce nebo 
dovozce, včetně jeho skladů a všech 
použitých skladů s daňovým dozorem;

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce;

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce;

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce.

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního maloobchodního 
prodejce.

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.

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 
jednotlivých balení.

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. Tuto povinnost lze 
splnit prostřednictvím záznamu v souhrnné 
formě, např. záznamu vnějšího balení, za 
předpokladu, že zůstane umožněno 
sledování a dohledávání jednotlivých 
balení.
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4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které umožní zaznamenávat 
zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání s 
nimi. Toto vybavení musí být schopné 
přečíst a předat údaje v elektronické 
podobě do zařízení pro uchovávání údajů 
podle odstavce 6.

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 
přepravních společností, nezbytné 
vybavení, které určí členské státy a jež
umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, 
uskladnění, přepravu tabákových výrobků 
nebo jiné nakládání s nimi. Toto vybavení 
musí být schopné přečíst a předat údaje v 
elektronické podobě do zařízení pro 
uchovávání údajů podle odstavce 6.

5. Uchované údaje nesmí být žádným 
hospodářským subjektem, který je zapojen 
do obchodu s tabákovými výrobky, 
změněny nebo vymazány, nicméně 
hospodářský subjekt, který údaje vložil, a 
další hospodářské subjekty přímo dotčené 
tímto zápisem, jako například dodavatel 
nebo příjemce, mohou k dříve vloženým 
údajům poskytnout své komentáře.
Dotčený hospodářský subjekt doplní 
správné údaje a odkaz na předchozí 
záznam, který podle něj vyžaduje opravu.
Za výjimečných okolností a na základě 
předložení dostatečných důkazů může 
příslušný orgán v členském státě, v němž 
byl učiněn příslušný záznam, nebo 
příslušný orgán v členském státě dovozu v 
případě, že byl záznam učiněn mimo Unii, 
povolit změnu nebo vymazání dříve 
zaznamenaných údajů.

5. Uchované údaje musí být do databáze 
vloženy včas. Uchované údaje nesmí být 
žádným hospodářským subjektem, který je 
zapojen do obchodu s tabákovými 
výrobky, změněny nebo vymazány, 
nicméně hospodářský subjekt, který údaje 
vložil, a další hospodářské subjekty přímo 
dotčené tímto zápisem, jako například 
dodavatel nebo příjemce, mohou k dříve 
vloženým údajům poskytnout své 
komentáře. Dotčený hospodářský subjekt 
doplní správné údaje a odkaz na předchozí 
záznam, který podle něj vyžaduje opravu.
Za výjimečných okolností a na základě 
předložení dostatečných důkazů může 
příslušný orgán v členském státě, v němž 
byl učiněn příslušný záznam, nebo 
příslušný orgán v členském státě dovozu v 
případě, že byl záznam učiněn mimo Unii, 
povolit změnu nebo vymazání dříve 
zaznamenaných údajů. Uchované údaje 
jsou uloženy po dobu čtyř let od výroby 
s výjimkou případů, kdy některý členský 
stát nebo Komise požádá o prodloužení 
tohoto období z důvodu probíhajícího 
vyšetřování.

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 

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 
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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 
právními předpisy.

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
jmenuje Komise. Výdaje spojené se 
smlouvou s auditorem a služby spojené se 
správou databáze hradí tabákový výrobce 
a dovozce. Členské státy zajistí, aby 
zařízení pro uchovávání požadovaných
údajů bylo plně transparentní a aby do něj 
měly příslušné orgány členských států, 
Komise a nezávislá třetí strana vždy plný 
přístup on-line. Členské státy nebo Komise
umožní výrobcům nebo dovozcům přístup 
k informacím pod podmínkou, že 
obchodně citlivé informace zůstanou 
odpovídajícím způsobem chráněny v 
souladu s příslušnými vnitrostátními a 
unijními právními předpisy. Členské státy 
zajistí, aby byl přístup do databáze 
umožněn, pouze je-li to nezbytné pro účely 
odhalování či vyšetřování nezákonného 
obchodu, a aby údaje v databázi byly 
zabezpečeny a nakládalo se s nimi jako s 
důvěrnými. Údaje především nelze 
poskytnout osobám ani organizacím, které 
se nepodílí na vyšetřování nebo na 
následném řízení.

7. Členské státy zajistí, aby osobní údaje 
byly zpracovávány výhradně v souladu s 
pravidly a zárukami stanovenými ve 
směrnici 95/46/ES.

7. Členské státy zajistí, aby osobní údaje 
byly zpracovávány výhradně v souladu s 
pravidly a zárukami stanovenými ve 
směrnici 95/46/ES.

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 
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.

9. Komise se zmocňuje přijímat akty v 9. Komise se dnem …* zmocňuje, s 
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přenesené pravomoci v souladu s článkem 
22 za účelem:

přihlédnutím ke stávajícím postupům, 
technologiím a obchodním praktikám a 
rovněž k celosvětovým normám pro 
sledování, dohledávání a ověřování 
rychloobrátkového spotřebního zboží a k 
příslušným požadavkům protokolu WHO 
o odstranění nezákonného obchodu s 
tabákovými výrobky, přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
22 za účelem:

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;

b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné funkce 
jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a

b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné funkce 
jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a

c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání.

9a. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 22 za účelem přizpůsobení 
technických standardů pro bezpečnostní 
prvky vývoji na trhu a v oblasti vědy a 
technologie.

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret, se během
pětiletého období počínaje datem 
uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění 
odstavců 1 až 8 nevztahuje.

10. Na tabákové výrobky, jiné než cigarety 
a jemně řezaný tabák k ručnímu balení 
cigaret, se během desetiletého období 
počínaje datem uvedeným v čl. 25 odst. 1 
uplatnění odstavců 1 až 8 nevztahuje.

___________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: dvanáct 
měsíců od vstupu této směrnice v platnost.
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Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Hlava 2 – kapitola 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tabák pro orální užití Tabákové výrobky, které neprodukují 
kouř

Odůvodnění

Tabák pro orální užití spadá do kategorie tabákových výrobků, které neprodukují kouř, a 
proto je třeba v zájmu zohlednění vztahu mezi oběma pojmy odpovídajícím způsobem upravit 
nadpis kapitoly.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví maximální hodnoty 
pro toxické či karcinogenní látky 
v tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř a jsou uváděny na trh. Látky a 
stanovené hodnoty jsou podrobně 
rozvedeny v příloze IIa. 

Odůvodnění

Tímto je nahrazen zákaz tabáku pro orální užití normou kvality pro tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř. Nezakazují se tedy nejméně nebezpečné tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, avšak ty nejnebezpečnější výrobky se odstraní z trhu, což je v souladu s cíli 
vnitřního trhu v oblasti veřejného zdraví . Tato část používá regulační doporučení studijní 
skupiny WHO pro regulaci tabákových výrobků – Zpráva o vědeckých základech regulace 
tabákových výrobků, Technické zprávy, č. 955  z roku 2010.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 22 a s cílem přizpůsobit látky a 
vymezit hodnoty uvedené v odstavci 1a a 
stanovené v příloze IIa, přičemž přihlédne 
k vědeckému vývoji a mezinárodně 
uznávaným normám, dále k zásadám 
proporcionality a nediskriminace a k cíli 
rozvoje vnitřního trhu s vysokou úrovní 
ochrany zdraví.

Odůvodnění

Komise má pravomoc upravit regulační rámec, například do něj zahrnout těžké kovy či další 
karcinogeny, má-li k tomu důvod.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 Článek 16
Přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku

Přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku

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 

1. Členské státy zakáží přeshraniční prodej 
tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii.
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poskytnout přinejmenším tyto informace:
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.

1a. Členské státy zakážou na svém území 
distribuci bezplatných či zlevněných 
tabákových výrobků a výměnu nových, 
zapečetěných balení tabákových výrobků 
za balení, která již byla otevřena, a to bez 
ohledu na to, jakým způsobem se tato 
distribuce provádí.

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.
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.
4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
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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.
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.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků a registrace tabákových výrobků 
s nižším rizikem před jejich uvedením na 
trh

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bodu 36a. Jakmile orgány získají vědecké 
důkazy o tom, že některé nové kategorie tabákových výrobků jsou méně rizikové, bude nutné 
stanovit účinná pravidla, která zajistí řádnou informovanost spotřebitelů. V opačném případě 
dojde k omezení investic do výzkumu, vývoje a inovací a do výroby a uvádění na trh těchto 
výrobků, které jsou navrženy tak, aby spotřebitelům nabídly méně škodlivou alternativu 
k běžným tabákovým výrobkům.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
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Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh a o níž na 
základě důvěryhodných vědeckých důkazů 
tvrdí, že je v porovnání s konvenčními 
tabákovými výrobky méně škodlivá či 
riziková. 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:

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) dostupné vědecké studie o toxicitě, 
dopadech v oblasti pasivního kouření, 
návykovosti a přitažlivosti výrobku, 
zejména pokud jde o složky a emise;

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků předložili 
informace stanovené v odst. 1 písm. a) až 
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c) příslušným orgánům, a to poté, co 
nezávislé vědecké subjekty ověří jejich 
obsah a závěry.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Členské státy mají pravomoc u výrobků 
s nižším rizikem stanovit zvláštní pravidla 
pro informace určené spotřebitelům, pro 
balení a označování, složky a emise a pro 
metody měření obsahu emisí dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého. Členské 
státy tato pravidla sdělí Komisi.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bodu 36a. Jakmile orgány získají vědecké 
důkazy o tom, že některé nové kategorie tabákových výrobků jsou méně rizikové, bude nutné 
stanovit účinná pravidla, která zajistí řádnou informovanost spotřebitelů. V opačném případě 
dojde k omezení investic do výzkumu, vývoje a inovací a do výroby a uvádění na trh těchto 
výrobků, které jsou navrženy tak, aby spotřebitelům nabídly méně škodlivou alternativu 
k běžným tabákovým výrobkům.



AD\940929CS.doc 49/61 PE508.048v03-00

CS

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nové kategorie tabákových výrobků 
uváděné na trh musí být v souladu s 
požadavky této směrnice. Použitá opatření 
závisí na skutečnosti, zda výrobky náleží 
do definice tabákového výrobku, který 
neprodukuje kouř, v čl. 2 bodě 29, nebo jde 
o tabák ke kouření vymezený v čl. 2 bodě 
33.

3. Nové kategorie tabákových výrobků 
s nižším rizikem uváděné na trh musí být v 
souladu s požadavky této směrnice. Na 
tabákové výrobky s nižším rizikem se 
vztahují zvláštní ustanovení, která určí 
členské státy podle odstavce 2. Použitá 
opatření závisí na skutečnosti, zda výrobky 
náleží do definice tabákového výrobku, 
který neprodukuje kouř, v čl. 2 bodě 29, 
nebo jde o tabák ke kouření vymezený v čl. 
2 bodě 33.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bodu 36a. Jakmile orgány získají vědecké 
důkazy o tom, že některé nové kategorie tabákových výrobků jsou méně rizikové, bude nutné 
stanovit účinná pravidla, která zajistí řádnou informovanost spotřebitelů. V opačném případě 
dojde k omezení investic do výzkumu, vývoje a inovací a do výroby a uvádění na trh těchto 
výrobků, které jsou navrženy tak, aby spotřebitelům nabídly méně škodlivou alternativu 
k běžným tabákovým výrobkům.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise na základě nezávislých, 
důvěryhodných a ověřitelných vědeckých 
a technických údajů do dvou let od vstupu 
této směrnice v platnost a v souladu s 
článkem 22 přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví pravidla pro 
hodnocení, balení, označování, složky, 
uvádění na trh, obchodní úpravu, prodej a 
informování spotřebitelů o nových 
tabákových výrobcích, které jsou výrazně 
méně škodlivé než tradiční tabákové 
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výrobky. 

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 Článek 18

Výrobky obsahující nikotin Výrobky obsahující nikotin
1. Následující výrobky obsahující nikotin 
mohou být na trh uváděny pouze v případě, 
že byly povoleny na základě směrnice 
2001/83/ES:

1. Následující výrobky obsahující nikotin 
mohou být na trh uváděny pouze v případě, 
že byly povoleny na základě směrnice 
2001/83/ES:

a) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
2 mg na jeden výrobek nebo

a) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
2 mg na jeden výrobek nebo

b) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
4 mg na ml nebo

b) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
4 mg na ml.

c) výrobky, jejichž užití v souladu se 
zamýšleným účelem způsobí maximální 
plazmatickou koncentraci, jejíž průměrné 
hodnoty jsou vyšší než 4 ng na ml.

1a. Tato směrnice se nevztahuje na 
výrobky obsahující nikotin povolené podle 
směrnice 2001/83/ES. Jestliže se 
neuplatňuje odstavec 1, mohou být 
výrobky uváděny na trh v případě, že jsou 
v souladu s touto směrnicí. 
1b. Členské státy zajistí, aby výrobky s 
obsahem nikotinu byly v souladu se 
předpisy Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele a bezpečnosti a s dalšími 
příslušnými platnými právními předpisy.
1c. Nejpozději do 12 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost předloží každý členský 
stát Komisi zprávu o opatřeních, která 
přijal s cílem provést a prosadit právní 
předpisy uvedené v příloze IIb, které se 
týkají výrobků s obsahem nikotinu, a o 
účinnosti těchto opatření.
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1d. Členské státy zavedou zákaz používání 
výrobků s obsahem nikotinu na veřejných 
místech.
1e. Členské státy zavedou minimální 
věkovou hranici pro přístup k výrobkům s 
obsahem nikotinu.

2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem aktualizace množství nikotinu 
uvedených v odstavci 1 s ohledem na 
vědecký vývoj a registrace udělené 
výrobkům obsahujícím nikotin podle 
směrnice 2001/83/ES.

2. Komise do 1. dubna 2017 vypracuje 
v konzultaci s příslušnými zúčastněnými 
stranami a členskými státy studii o 
výrobcích obsahujících nikotin. V této 
studii bude posouzeno, zda je pro výrobky 
s obsahem nikotinu třeba zavést zvláštní 
právní předpisy.

3. Každé jednotlivé balení a vnější balení 
výrobků obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahové úrovně 
stanovené v odstavci 1, musí obsahovat 
toto zdravotní varování:

3. S výhradou ustanovení článků 5, 6 a 12 
musí každé jednotlivé balení a vnější 
balení výrobků obsahujících nikotin, na 
něž se nevztahuje směrnice 2001/83/ES, 
obsahovat toto zdravotní varování:

Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.

Tento výrobek obsahuje nikotin a škodí 
Vašemu zdraví.

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

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

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení;

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení;

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

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

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

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, rozvržení, podoby a 
rotace zdravotních varování.
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Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento výrobek může škodit Vašemu 
zdraví

Tento výrobek může škodit Vašemu zdraví 
a je návykový

Odůvodnění

Rostlinné produkty by měly být řazeny k tabákovým výrobkům a měla by pro ně platit stejná 
pravidla.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 
3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4, čl. 6 odst. 2a, čl. 6 odst. 3, čl. 6 
odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 
odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 
odst. 9,  čl. 14 odst. 9a, článku 15, čl. 17 
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18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

odst. 3a a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu pěti let ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost]:

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 
3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 2a, čl. 6 odst. 3, 
čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 
9 odst. 3,  čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 
14 odst. 9, čl. 14 odst. 9a, článku 15, čl. 17 
odst. 3a a čl. 18 odst. 5  kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí o zrušení pravomoci nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 4 
odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 2a, čl. 6 
odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 13
odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 14 odst. 9a, 
článku 15, čl. 17 odst. 3a a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
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před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

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

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Při sestavování této zprávy pomáhají 
Komisi vědečtí a techničtí odborníci tak, 
aby byly Komisi dostupné všechny 
potřebné informace.

Při sestavování této zprávy pomáhají
Komisi vědečtí a techničtí odborníci 
z členských států tak, aby byly Komisi 
dostupné všechny potřebné informace.

Pozměňovací návrh 66

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 

2. Tato směrnice nemá dopad na právo 
členských států zachovat nebo zavést 
v souladu se Smlouvou přísnější pravidla 
týkající se výroby, dovozu, prodeje a 
spotřeby tabákových výrobků, která 
považují za nezbytná s ohledem na 
ochranu veřejného zdraví, pokud taková 
pravidla nespadají do působnosti 
ustanovení této směrnice. 
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obchodu mezi členskými státy. 
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, 
považují se vnitrostátní ustanovení za 
schválená.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Členské státy by měly mít více času, aby se mohly přizpůsobit novým ustanovením.

Pozměňovací návrh 69

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

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

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) výrobky obsahující nikotin;

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 18 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou povolit, aby byly  
tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák 
k ručnímu balení cigaret, jež nejsou v 
souladu s touto směrnicí, uváděny na trh 
do [Úřad pro publikace: vložte prosím 
přesné datum: vstup této směrnice v 
platnost + 42 měsíců]..

Odůvodnění

Podle bodu odůvodnění (18.) směrnice 2001/37/ES je nutné stanovit dostatečně dlouhá 
přechodná období, aby se mohly uskutečnit potřebné změny ve výrobě a prodat zásoby, 
zejména u jiných výrobků než cigaret.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Příloha 2 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Příloha 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIb
Právní předpisy EU týkající se výrobků s 
obsahem nikotinu:
Obecná bezpečnost:
Směrnice 2001/95/ES o obecné 
bezpečnosti výrobků, především s ohledem 
na systém RAPEX – oznamování 
nebezpečných výrobků a varování před 
nimi
Balení a označování:
směrnice 67/548/EHS o nebezpečných 
látkách
směrnice 99/45/ES o nebezpečných 
přípravcích
Klasifikace, označování a balení látek 
a směsí – nařízení č. 1272/2008 vstupuje 
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v platnost v roce 2015.
Chemická bezpečnost:
Registrace, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH) –
nařízení (ES) č. 1907/2006
Bezpečnost elektrických zařízení
směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého 
napětí
směrnice 2004/108/ES o 
elektromagnetické kompatibilitě
(případně) směrnice 2011/65/EU o 
omezení používání některých 
nebezpečných látek
směrnice 2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních
směrnice 2006/66/ES o bateriích
Váhy a míry:
Zhotovení některých výrobků v hotovém 
balení podle hmotnosti nebo objemu –
směrnice 76/211/EHS
směrnice 2007/45/ES o jmenovitých 
množstvích výrobků v hotovém balení
Obchodní postupy:
směrnice 97/7/ES o smlouvách 
uzavřených na dálku
směrnice 2000/31/ES o elektronickém 
obchodu
směrnice 2006/114/ES o klamavé a 
srovnávací reklamě
směrnice 2005/29/ES o nekalých 
obchodních praktikách

Odůvodnění

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



PE508.048v03-00 60/61 AD\940929CS.doc

CS

Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska 
National Brands Associations
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris 
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes 
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU 
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)



AD\940929CS.doc 61/61 PE508.048v03-00

CS

POSTUP

Název Sbližování právních a správních předpisů členských států v oblasti 
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabáku a tabákových výrobků

Referenční údaje COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

ENVI
15.1.2013

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

IMCO
15.1.2013

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Małgorzata Handzlik
23.1.2013

Projednání ve výboru 21.3.2013 24.4.2013 30.5.2013

Datum přijetí 18.6.2013

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

23
14
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Preslav 
Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit 
Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António 
Fernando Correia de Campos, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, 
Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Toine Manders, Franz 
Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino 
Trematerra, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Raffaele Baldassarre, Nora Berra, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen 
Pérez, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Marc Tarabella, Sabine 
Verheyen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Susy De Martini, Konrad Szymański


