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Pozměňovací návrh 55
Antonyia Parvanova

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,

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je třeba, aby EU věnovala zvláštní 
pozornost výrobě tabáku ve 
znevýhodněných oblastech, jako jsou 
nejvzdálenější regiony, kde je často 
spojena se zvláštními zeměpisnými a 
socioekonomickými podmínkami a díky 
používaným metodám řemeslné výroby 
nese určitou kulturní hodnotu, a aby 
členským státům umožnila použít zvláštní 
opatření k zachování výroby v těchto 
regionech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) je třeba považovat za základní 
požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, 
přičemž je třeba věnovat pozornost 
zejména novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích. V případě 
tabákových výrobků se nejedná o běžné 
zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku by měla být dána ochraně 
zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, 
zejména s cílem omezit rozšíření kouření 
mezi mladými lidmi. K tomu účelu je 
rovněž nezbytné i nadále poskytovat 
vzdělávání a pořádat informační a 
preventivní kampaně a programy 
nabízející pomoc občanům, kteří chtějí 
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přestat kouřit.

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 59
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné a 
vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední rovněž vědecký 
vývoj a mezinárodně uznávané normy pro 
posouzení jejich toxicity a návykovosti.

Or. xm

Pozměňovací návrh 60
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 61
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Z důvodu chybějícího 
harmonizovaného přístupu ve vztahu
k regulaci složek dochází k negativnímu 
ovlivnění fungování vnitřního trhu a 
dopadům na volný pohyb zboží v rámci 
EU. Některé členské státy proto přijaly 
právní předpisy nebo s tabákovým 
průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž 
se určité složky povolují nebo zakazují. 
Důsledkem je, že některé složky jsou
v určitých členských státech regulovány a
v jiných nikoliv. Členské státy rovněž 
přistupují odlišně k přísadám obsaženým
v cigaretových filtrech či k přísadám 
obarvujícím tabákový kouř. Bez 
harmonizace se očekává, že v následujících 
letech dojde k nárůstu překážek na 
vnitřním trhu, přičemž se zohledňuje 
provádění Rámcové úmluvy o kontrole 
tabáku a její pokyny a přihlíží se ke 
zkušenostem, jež byly získány v rámci 
jiných jurisdikcí mimo Unii. 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. Dále by měly být 
odstraněny složky, které zvyšují 
návykovost a toxicitu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Wim van de Camp

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.

Or. xm

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 63
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně
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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).

tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Franz Obermayr

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. 

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

Or. de

Odůvodnění

Neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
podněcovaly mladé lidi ke kouření více než tradiční tabákové výrobky.

Pozměňovací návrh 65
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. Vyzývá Komisi, aby 
vypracovala vědeckou studii o skutečném
vlivu těchto výrobků na zahájení 
konzumace tabáku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Trh s přísadami je již nyní velmi segmentovaný, a tudíž by všechny přísady včetně aromat 
měly být zakázány, neboť přispívají ke zvýšení přitažlivosti tabákových výrobků, což je
v rozporu s podstatou této směrnice.

Pozměňovací návrh 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků
s charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly
k určité charakteristické příchuti. Použití 

(16) Zákaz tabákových výrobků
s charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly
k určité charakteristické příchuti. Použití 
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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.

přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků je povoleno. Komise by měla 
zajistit jednotné podmínky pro provádění 
ustanovení o charakteristické příchuti. Při 
těchto rozhodovacích procesech by měla 
být využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

Or. pl

Pozměňovací návrh 68
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Zákaz tabákových výrobků
s charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly
k určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad 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. 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 
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mezi jednotlivými odrůdami tabáku.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 69
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

V souladu se zněním použitým v čl. 6 odst. 1 druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh 70
Franz Obermayr
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Určité přísady mohou u spotřebitelů 
navodit dojem o zdravotních přínosech 
tabákových výrobků, snížení zdravotních 
rizik či zvýšení duševní bdělosti či fyzické 
výkonnosti. Má-li být zaručena vysoká 
úroveň ochrany zdraví, musí členské státy 
zajistit, aby o tom spotřebitelé, především 
mladí lidé, byli informováni.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla vztahovat na všechny tabákové výrobky, neboť mají negativní dopad na
zdraví, a to bez ohledu na dotčenou věkovou skupinu spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 72
Nora Berra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Spotřeba tradičního šňupacího a žvýkacího tabáku je výsadou několika málo oblastí Evropy a
souvisí se zachováním tradic. Mimo to šňupací a žvýkací tabák konzumují převážně starší 
osoby. Stejná výjimka by proto měla platit pro doutníky, doutníčky a dýmkový tabák.

Pozměňovací návrh 75
Matteo Salvini

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 

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

v jejich důsledku nedojde k podstatné 
změně okolností, jež se týkají objemu 
prodeje či konzumačních návyků mladých 
lidí.

Or. it

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

Pozměňovací návrh 76
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní.
Zavedení kombinovaných zdravotních
varování by mělo být ponecháno na 
zvážení každého členského státu, zatímco 
textová varování jsou povinná v rámci celé 
Unie a měla by pokrývat podstatné a 
viditelné části povrchu jednotlivého 
balíčku. Pro veškerá zdravotní varování by 
měl být k zajištění jejich viditelnosti a 
účinnosti stanoven minimální procentuální 
podíl na vnějším povrchu.

Or. el

Odůvodnění

Zavedení zobrazení by mělo zůstat na zvážení každého členského státu. Kromě toho by měly 
být minimální velikost / minimální rozměry veškerých zdravotních varování nahrazeny 
minimálním podílem na vnějším povrchu, jelikož pevně stanovené rozměry nelze použít u 
všech druhů balení. Tím by byla nepřímo stanovena jednotná velikost, tvar a obchodní úprava
balení.
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Pozměňovací návrh 77
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 78
Adam Bielan

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 

(22) Ustanovení o označování se musí 
přizpůsobit tak, aby spotřebitele neuváděla
v omyl. Údaj o obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého na baleních cigaret může 
být spotřebiteli špatně pochopen, neboť je 
často vede k domněnce, že některé cigarety 
jsou méně škodlivé než ostatní. Poznatky 
rovněž ukazují na to, že kombinovaná
zdravotní varování velkého rozsahu jsou 
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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.

účinnější než pouhá textová varování.
V tomto ohledu by se měla stát 
kombinovaná zdravotní varování povinná
v rámci celé Unie a měla by pokrývat 
podstatné a viditelné části povrchu 
jednotlivého balíčku. Pro veškerá zdravotní 
varování by měla být k zajištění jejich 
viditelnosti a účinnosti stanovena 
minimální velikost.

Or. pl

Pozměňovací návrh 79
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) Ustanovení o označování se musí 
rovněž přizpůsobit novým vědeckým 
poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních 
cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. 
Poznatky rovněž ukazují na to, že 
kombinovaná zdravotní varování velkého 
rozsahu 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 
viditelné části povrchu jednotlivého 
balíčku. Pro veškerá zdravotní varování by 
měla být k zajištění jejich viditelnosti a 
účinnosti stanovena minimální velikost a 
rovněž velikost maximální, aby se 
předešlo neúměrnému zasahování do práv 
duševního vlastnictví (čl. 17 odst. 2 Listiny 
základních práv EU) a do svobody 
podnikání (článek 16).

Or. de
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Odůvodnění

Nepřiměřený zásah do práv k ochranným známkám a do svobody podnikání v souvislosti
s návrhem obalu by navíc vyústil v situaci, kdy by výrobci mohli své tabákové výrobky od 
výrobků konkurentů odlišovat především cenou. Tím by se vytvořil tlak na ceny, který by
z dlouhodobého hlediska přinesl zlevnění tabákových výrobků, a ty by se tak staly pro mladé 
lidi dostupnějšími.

Pozměňovací návrh 80
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el
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Odůvodnění

Návrh směrnice obsahuje zákaz cigaret o průměru menším než 7,5 mm. Příslušné studie však 
neobsahují žádné důkazy o tom, že taková ustanovení budou úspěšně sloužit cílům této 
směrnice. Naopak povedou k zásahům do vnitřního trhu a k narušení hospodářské soutěže
v odvětví tabáku, neboť kuřáci zvolí pro svou spotřebu buď cigarety s průměrem, který je 
běžně k dispozici, nebo si koupí nezákonné výrobky.

Pozměňovací návrh 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl
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Odůvodnění

Tenké cigarety nejsou škodlivější pouze jejich obal může být pro spotřebitele zavádějící. 
Pokud však balení tohoto druhu výrobku odpovídá ustanovením této směrnice, k uvedení 
spotřebitele v omyl nemůže dojít.

Pozměňovací návrh 82
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Preslav Borissov
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se varování, 
jakož i určitých hledisek vzhledu balení 
tabákového výrobku, včetně způsobu 
otevírání. Balení mohou spotřebitele, a 
zejména pak mladé lidi, uvádět v omyl, 
pokud vypovídají o menší škodlivosti 
výrobků. To je například případ určitých 
textů nebo vlastností, např. „s nízkým 
obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“, 
„mírné“, „přírodní“, „organické“, „bez 
přísad“, „neochucené“, „tenké“, názvu, 
obrázků a figurativních či jiných motivů. 
Toto by mělo být ošetřeno. Výše uvedené
texty a vlastnosti by měly být odstraněny a 
nahrazeny jednotným výrokem „všechny 
cigarety jsou stejně škodlivé“. Tím by byl 
spotřebitel objektivně informován o tom, 
že tenké či mentolové cigarety jsou stejně 
nebezpečné jako běžné cigarety.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Matteo Salvini

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 

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

otevírání. Balení a výrobky mohou 
spotřebitele, a zejména pak mladé lidi, 
uvádět v omyl, pokud vypovídají o menší 
škodlivosti výrobků. To je například případ 
určitých textů nebo vlastností, např. „s 
nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, 
„bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, 
názvu, obrázků a figurativních či jiných 
motivů. Obdobně velikost a vzhled 
jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o 
tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná 
studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých 
cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že 
jejich značka by mohla být méně škodlivá. 
Toto by mělo být ošetřeno.

Or. it

Pozměňovací návrh 85
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

mohla být méně škodlivá. Toto by mělo 
být ošetřeno.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
Catherine Stihler
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, které konzumují převážně starší 
spotřebitelé, by měla být udělena výjimka
z určitých požadavků na označování, 
pokud nedojde k podstatné změně 
okolností, jež se týkají objemu prodeje či 
konzumačních návyků mladých lidí. 
Označování těchto tabákových výrobků by 
se mělo řídit zvláštními pravidly. 
Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
neprodukují kouř.

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, které konzumují převážně starší 
spotřebitelé, by měly platit stejné 
požadavky na označování jako pro cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret. 
Označování těchto tabákových výrobků by 
se mělo řídit zvláštními pravidly. 
Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
neprodukují kouř.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit všem spotřebitelům v celé EU stejnou míru ochrany a vysokou úroveň
ochrany zdraví.

Pozměňovací návrh 89
Nora Berra

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 

(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 
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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.

jejího komplexního programu kontroly 
tabáku. Měla by proto být navržena 
ustanovení, podle nichž by jednotlivá 
balení tabákových výrobků a veškerá 
vnější balení byla označena jednotným a 
zabezpečeným způsobem a jejich pohyby 
zaznamenávány tak, aby tyto výrobky bylo 
možné sledovat a dohledávat v rámci Unie 
a bylo možné kontrolovat a lépe prosazovat 
jejich soulad s touto směrnicí. Dále by 
mělo být rovněž přijato ustanovení pro 
zavedení bezpečnostních prvků, které 
umožní ověřit pravost výrobků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Olle Schmidt

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 

(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 
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prvků, které umožní ověřit pravost 
výrobků.

prvků, které umožní ověřit pravost 
výrobků. Soudržné uplatňování celních 
předpisů pomůže celním orgánům potírat 
nezákonný obchod, především skrze 
budování technických kapacit.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Sylvana Rapti

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, 
týkajících se označování tabákových 
výrobků a zákazu prodeje určitých typů 

vypouští se
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tabáku pro orální užití[38], zakázala
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska 
a Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu[39]. Zákaz 
prodeje tabáku pro orální užití by měl být 
zachován, aby se tak zabránilo uvádění 
návykového výrobku s nepříznivými 
zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro 
mladé lidi, na vnitřní trh. Pokud jde o 
ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.
__________________
38 Úř. věst. L 359, 8.12.1989, s. 1.
39 Úř. věst. C 241, 29.8.1994.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Preslav Borissov

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 

(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. Navíc by 
mohl usnadnit oběh padělaných výrobků 
na trhu. Přeshraniční prodej tabákových 
výrobků na dálku by proto měl být 
zakázán.
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dotčen postup oznamování stanovený ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti. Prodej 
tabákových výrobků na dálku dále 
upravuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele
v případě smluv uzavřených na dálku, jež 
bude ode dne 13. června 2014 nahrazena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Nora Berra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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. 
Přeshraniční prodej tabáku na dálku by 
tedy měl být zakázán.
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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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 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 jeho důsledku může být 
oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. Z toho 
důvodu by měly být zakázány.

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k článku 16.)
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Pozměňovací návrh 96
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. cs

Odůvodnění

K preventivním opatřením ochrany děti a mladistvých před následky kouření patří podle 
odborníků mimo jiné také důsledné dodržování zákazu prodeje mladistvým.

Pozměňovací návrh 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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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 mladí lidé musí být vzděláváni, 
neboť se jedná o nejjednodušší a 
nejúčinnější způsob, jak mladým lidem 
zabránit v tom, aby začali kouřit. Dále je 
třeba podrobně zvážit vytvoření fondu, jejž 
by financovali výrobci tabákových 
výrobků a který by se používal na 
financování kampaní proti kouření. 
Členské státy by měly sladit minimální 
zákonný věk pro nákup tabákových 
výrobků na 18 let.

Or. pl

Pozměňovací návrh 98
Olle Schmidt

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 

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
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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.

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 výrobky určené k humánním lékařským 
účelům 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. 

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné uplatňovat regulaci farmaceutických výrobků na všechny výrobky s obsahem 
nikotinu, jelikož některé z nich jsou určeny k lékařským účelům a slouží jako alternativa ke 
kouření.

Pozměňovací návrh 99
Nora Berra

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[42] 
poskytuje právní rámec pro posouzení 

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků[42] 
poskytuje právní rámec pro posouzení 
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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.

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 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Nora Berra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 101
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 2 druhému pododstavci.)

Pozměňovací návrh 102
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání metod měření emisí, stanovení 
maximálních úrovní složek zvyšujících 
toxicitu nebo návykovost, 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 
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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.

některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku
k ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
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 
úrovně obsahu nikotinu ve výrobcích 
obsahujících nikotin, měla být přenesena 
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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.

na Komisi. Zejména je důležité, aby 
Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla vztahovat na všechny tabákové výrobky, neboť ty mají negativní dopad 
na zdraví, a to bez ohledu na dotčenou věkovou skupinu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 104
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přizpůsobování maximálních obsahů pro 
emise a jejich příslušných metod měření, 
stanovení maximálních úrovní složek 
zvyšujících toxicitu, návykovost nebo 
přitažlivost, metodiku pro rozhodování o 
tom, zda má tabákový výrobek 
charakteristickou příchuť, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky
v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů
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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.

s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku
k ručnímu balení cigaret a tabákovým 
výrobkům, které neprodukují kouř, a 
přezkum úrovně obsahu nikotinu ve 
výrobcích obsahujících nikotin, měla být 
přenesena na Komisi. Zejména je důležité, 
aby Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. it

(Viz pozměňovací návrhy k článku 3 a čl. 6 odst. 2 druhému pododstavci.)

Pozměňovací návrh 105
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, 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, měla být přenesena 
na Komisi. Zejména je důležité, aby 
Komise během přípravné práce vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
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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.

odborné úrovni. Při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

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, což se týká především 
obalů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření 
pro aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a 

(40) Tato směrnice v plné míře 
harmonizuje určité aspekty výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků. Členské státy by 
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to u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by 
mělo být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

neměly mít možnost ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
ponechat nebo do nich zavádět 
ustanovení, která se liší od požadavků na 
označování a balení stanovených touto 
směrnicí.

Or. xm

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.

Pozměňovací návrh 108
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by 
mělo být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členské státy však nesmí 
přijmout odchylná ustanovení ohledně 
vzhledu a prodeje tabákových výrobků. To 
platí především pro předpisy v oblasti 
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členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

označování a balení.

Or. de

Odůvodnění

Rozdílnými předpisy týkajícími se označování a balení v jednotlivých členských státech by byl 
u tabákových výrobků výrazně omezen volný pohyb zboží na vnitřním trhu. Přísnější opatření 
pro balení, jako je tzv. „nevýrazné balení“, nejsou vhodná, jelikož usnadňují padělání.

Pozměňovací návrh 109
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-40a) Členskému státu, který považuje za 
nezbytné zachovat nebo zavést vnitrostátní 
či regionální opatření, jimiž zachová 
tradiční tabákové plantáže, a to na 
základě oprávněných důvodů, tedy že 
místní obyvatelstvo je na nich 
socioekonomicky závislé a že výroba má 
kulturní hodnotu, by to mělo být 
povoleno.

Or. pt

Pozměňovací návrh 110
Wim van de Camp
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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 pro 
ochranu veřejného zdraví, a to za 
předpokladu, že tato pravidla nespadají do
působnosti ustanovení této směrnice.
Pokud tabákové a související výrobky 
splňují požadavky této směrnice, členské 
státy nesmí jejich dovoz, prodej či 
spotřebu zakázat ani omezit.

Or. xm

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.

Pozměňovací návrh 111
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět,

(41) Členské státy by měly mít možnost 
pro tabákové výrobky přijmout přísnější 
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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.

pravidla, která považují za nezbytná pro 
ochranu veřejného zdraví, a to za 
předpokladu, že tato pravidla nespadají do
působnosti ustanovení této směrnice.
Pokud tabákové a související výrobky 
splňují požadavky této směrnice, členské 
státy nesmí jejich dovoz, prodej či 
spotřebu zakázat ani omezit.

Or. de

Odůvodnění

Rozdílnými předpisy týkajícími se označování a balení v jednotlivých členských státech by byl 
u tabákových výrobků výrazně omezen volný pohyb zboží na vnitřním trhu. Přísnější opatření 
pro balení, jako je tzv. „nevýrazné balení“, nejsou vhodná, jelikož usnadňují padělání.

Pozměňovací návrh 112
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-43a) Členské státy by měly respektovat 
právo na čistý vzduch v duchu čl. 7 písm. 
b) a čl. 12 Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních 
právech, který stanoví právo na bezpečné 
a zdravé pracovní podmínky a právo 
každého člověka na požívání nejvyšší 
dosažitelné úrovně fyzického a duševního 
zdraví. To je obsaženo v cíli článku 37 
Listiny základních práv EU, podle nějž 
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mají být vysoká úroveň ochrany životního 
prostředí a zvyšování jeho kvality 
začleněny do politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Toine Manders

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 čistý vzduch 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. Použití této 
směrnice by mělo respektovat právo EU a 
příslušné mezinárodní závazky,

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Christian Engström

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

c) zákazu uvádět na trh tabákové výrobky 
pro orální užití;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zákazu uvádět na trh tabákové výrobky 
pro orální užití;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Preslav Borissov

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Nora Berra

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

d) přeshraničního prodeje tabákových 
výrobků na dálku;

d) zákazu přeshraničního prodeje 
tabákových výrobků na dálku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Matteo Salvini

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;

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k článku 16.)

Pozměňovací návrh 119
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „přísadou“ látka obsažená v tabákovém 
výrobku, v jeho jednotlivém balení nebo
v jakémkoliv vnějším balení, s výjimkou 
tabákových listů a jiných přírodních nebo 
nezpracovaných částí rostlin tabáku;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Definice „přísady“ by měla být vypuštěna spolu se všemi částmi textu, které na ni odkazují,
neboť látky obsažené v balení (s výjimkou látek, které přecházejí z obalového materiálu do
konečného výrobku) by neměly být směrnicí upraveny. Otázku přecházejících látek lze 
vhodněji vyřešit v rámci definice „složky“.
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Pozměňovací návrh 120
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „přísadou“ látka obsažená v tabákovém
výrobku, v jeho jednotlivém balení nebo
v jakémkoliv vnějším balení, s výjimkou 
tabákových listů a jiných přírodních nebo 
nezpracovaných částí rostlin tabáku;

2) „přísadou“ jakákoli látka použitá při 
výrobě tabákového výrobku, s výjimkou 
tabákových listů a jiných přírodních nebo 
nezpracovaných částí rostlin tabáku, která 
má být přítomná v konečném výrobku;

Or. xm

Pozměňovací návrh 121
Matteo Salvini

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

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k článku 16.)

Pozměňovací návrh 122
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „charakteristickou příchutí“ 
rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než 

4) „charakteristickou příchutí“
rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než 
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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;

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;

Or. xm

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 123
Maria do Céu Patrão Neves

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“ 
rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než 
tabáková nebo mentolová, 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;

Or. pt

Pozměňovací návrh 124
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
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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“ 
rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než 
tabáková, kterou výrobku dodává přísada 
nebo kombinace přísad, kromě jiného 
včetně ovoce, koření, bylinek, alkoholu,
cukrovinek nebo vanilky, rozeznatelná 
před nebo při užití tabákového výrobku za 
zamýšleným účelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. xm

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 126
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „přeshraničním prodejem na dálku“ 
prodejní služby na dálku, při nichž se 
spotřebitel v okamžiku objednání výrobku 

11) „přeshraničním prodejem na dálku“ 
prodejní služby na dálku, při nichž se 
spotřebitel v okamžiku objednání výrobku 
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nachází v určitém členském státě a sídlo 
maloobchodního prodejce je v jiném 
členském státě nebo ve třetí zemi; sídlo 
maloobchodního prodejce se považuje za 
umístěné v určitém členském státě:

nachází v určitém členském státě a sídlo 
maloobchodního prodejce je v jiném 
členském státě nebo ve třetí zemi;

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k článku 16.)

Pozměňovací návrh 127
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě fyzické osoby – nachází-li se 
hlavní místo její obchodní činnosti
v tomto členském státě;

vypouští se

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k článku 16.)

Pozměňovací návrh 128
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v jiných případech – má-li své právní 
sídlo, ústřední vedení nebo místo 
podnikání, včetně pobočky, zastoupení či 
jiné provozovny v takovém členském státě;

vypouští se

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k článku 16.)

Pozměňovací návrh 129
Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „složkou“ přísady, tabák (listy a jiné 
přírodní, zpracované nebo nezpracované 
části tabákových rostlin včetně pórovitého 
a rekonstituovaného tabáku), jakož i 
jakákoliv látka přítomná v konečném 
tabákovém výrobku včetně papíru, filtru, 
inkoustů, kapslí a lepidel;

18) „složkou“ jakákoli látka nebo součást
s výjimkou tabákového listu a jiných 
přírodních nebo nezpracovaných částí 
tabákové rostliny použitá při výrobě nebo 
přípravě tabákového výrobku a stále 
přítomná v konečném výrobku, byť
v pozměněné formě, včetně papíru, filtru, 
inkoustů a lepidel;

Or. xm

Odůvodnění

Definice navržená Komisí je nahrazena definicí obsaženou v článku 2 směrnice 2001/37/ES.

Pozměňovací návrh 130
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „složkou“ přísady, tabák (listy a jiné 
přírodní, zpracované nebo nezpracované 
části tabákových rostlin včetně pórovitého 
a rekonstituovaného tabáku), jakož i 
jakákoliv látka přítomná v konečném 
tabákovém výrobku včetně papíru, filtru, 
inkoustů, kapslí a lepidel;

18) „složkou“ přísady, jakož i jakákoliv 
látka přítomná v konečném tabákovém 
výrobku včetně papíru, filtru, inkoustů, 
kapslí a lepidel;

Or. it

Odůvodnění

V souladu s přístupem, který přijala Komise v souvislosti s přezkumem směrnice 2001/110/ES 
(směrnice o medu), je důležité rozlišovat mezi „složkami“ a „přirozenými součástmi“ 
výrobku. Tabák by tedy měl být pokládán za přirozenou součást tabákových výrobků.
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Pozměňovací návrh 131
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „složkou“ přísady, tabák (listy a jiné 
přírodní, zpracované nebo nezpracované 
části tabákových rostlin včetně pórovitého 
a rekonstituovaného tabáku), jakož i 
jakákoliv látka přítomná v konečném 
tabákovém výrobku včetně papíru, filtru, 
inkoustů, kapslí a lepidel;

18) „složkou“ jakákoliv látka použitá při 
výrobě nebo přípravě tabákového výrobku 
nebo jakékoli jeho součásti (včetně 
papíru, filtru, inkoustů, kapslí a lepidel) a 
stále přítomná v konečném tabákovém 
výrobku;

Or. it

Odůvodnění

Definice „složky“ by měla odpovídat definici použité ve stávající směrnici o tabákových 
výrobcích. Tato definice nezahrnuje tabákové listy, zbytky přípravků na ochranu rostlin ani 
krabičku. Zahrnuje látky jiné než tabák, které používají výrobci a jež jsou stále obsaženy
v konečném výrobku.

Pozměňovací návrh 132
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod -18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-18a) „přirozenou součástí“ tabák (listy a 
jiné přírodní, zpracované nebo 
nezpracované části tabákových rostlin, 
včetně pórovitého a rekonstituovaného 
tabáku);

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 18.)

Odůvodnění

V souladu s přístupem, který přijala Komise v souvislosti s přezkumem směrnice 2001/110/ES 
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(směrnice o medu), je důležité rozlišovat mezi „složkami“ a „přirozenými součástmi“ 
výrobku. Tabák by tedy měl být pokládán za přirozenou součást tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 133
Sylvana Rapti

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Gino Trematerra

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“ maximální 
množství nebo emise, včetně nulových, 
látky v tabákovém výrobku, měřeno
v gramech;

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Matteo Salvini

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

Or. it

Pozměňovací návrh 136
Lara Comi

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“ maximální 
množství látky v tabákovém výrobku, 
měřeno v gramech;

Or. it

Odůvodnění

Pokud by byla povolena možnost nulových maximálních emisí, znamenalo by to, že by mohl 
být zakázán jakýkoli tabákový výrobek, který je v současné době na trhu.

Pozměňovací návrh 137
Matteo Salvini

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, 

(Netýká se českého znění.)
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žvýkací tabák, šňupací tabák nebo tabák 
pro orální užití, uvedený na trh po vstupu 
této směrnice v platnost;

Or. it

Odůvodnění

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh 138
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod -24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-24a) „nevýrazným balením“ 
standardizovaná barva, druh písma, 
velikost a umístění značek a jejich variant 
na obalu a standardizovaná barva obalu;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Matteo Salvini

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“ poskytnutí výrobků 
spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za 
úplatu či zdarma;

Or. it
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(Viz pozměňovací návrh k článku 16.)

Pozměňovací návrh 140
Wim van de Camp

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;

Or. xm

Pozměňovací návrh 141
Wim van de Camp

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 
definován ve směrnici Rady 2011/64/EU 
ze dne 21. června 2011;

Or. xm

Pozměňovací návrh 142
Wim van de Camp

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

Or. xm

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 143
Matteo Salvini

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 

30) „podstatnou změnou okolností“ 
zvýšení objemu prodeje určité kategorie 
výrobku, jako například dýmkového 
tabáku, doutníků, doutníčků, alespoň o 
25 % v celé Unii, 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 v celé Unii, a to podle 
____ [datum bude stanoveno při přijetí 
směrnice] zprávy Eurobarometru nebo 
odpovídajících prevalenčních studií;
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nebo odpovídajících prevalenčních studií;

Or. it

Pozměňovací návrh 144
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33) „tabákem ke kouření“ tabákový 
výrobek jiný než tabákový výrobek, který 
neprodukuje kouř;

33) „tabákem ke kouření“ tabákový 
výrobek, který je určen ke spalování;

Or. xm

Pozměňovací návrh 145
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34) „tabákovými výrobky“ výrobky určené 
ke konzumaci spotřebitelem, obsahující, 
byť částečně, tabák, ať už geneticky 
upravený nebo neupravený;

34) „tabákovými výrobky“ výrobky určené 
ke konzumaci spotřebitelem, obsahující, 
byť částečně, tabák;

Or. el

Pozměňovací návrh 146
Preslav Borissov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-35a) „tradiční příchutí tabákových 
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výrobků“ příchuť tabákových výrobků, 
která je nepřetržitě po dobu alespoň 30 let 
používána v určitém členském státě nebo
v jeho části;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 147
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-36a) „výrobkem s nižším rizikem“ 
výrobek s obsahem tabáku, který při svém 
uvedení na trh významně snižuje riziko 
onemocnění spojené s užíváním běžných 
tabákových výrobků. Výrobkem s nižším 
rizikem není přípravek, který se používá 
při léčbě závislosti na tabáku, včetně 
odvykání kouření, a byl schválen jako 
léčivý přípravek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 148
Ian Hudghton

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-36b) „standardizovaným balením“ 
standardizace barvy krabičky a odstranění 
veškerých značek z balení, s výjimkou 
názvu značky, který bude uveden 
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standardizovaným druhem písma a podle 
daných standardů rovněž umístěn na 
obalu. Standardizaci lze rozšířit i na tvar 
krabičky, velikost, způsob otevírání a na 
další aspekty. Příslušná právní označení, 
jako jsou zdravotní varování a kolky, jsou 
na obalu ponechána;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-36c) „výrobkem s nižším rizikem“ 
tabákový výrobek, který snižuje riziko 
onemocnění spojené s užíváním běžných 
tabákových výrobků;

Or. it

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 17. Jakmile příslušné orgány získají vědecké 
důkazy o tom, že některé nové kategorie tabákových výrobků jsou méně rizikové, bude nutné 
stanovit účinná pravidla, včetně opatření, 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 150
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 

vypouští se
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účelem přizpůsobení maximálních obsahů 
stanovených v odstavci 1, přičemž 
zohledňuje vědecký vývoj a mezinárodně 
uznávané normy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 151
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. el

Odůvodnění

Maximální obsahy látek jsou považovány za podstatné prvky legislativního aktu a jakákoli 
jejich změna by měla podléhat řádnému legislativnímu postupu.

Pozměňovací návrh 152
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 153
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Komisi by neměly být svěřeny pravomoci, které jí umožní snížit maximální obsah dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého (a v praxi tedy zakázat jakýkoli tabákový výrobek, který je
v současné době na trhu), neboť se jedná spíše o podstatné než o druhořadé prvky směrnice 
(viz čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU). Je nezbytné, aby se Evropský parlament a Rada
mohly k této věci vyjádřit.
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Pozměňovací návrh 155
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise se zmocňuje přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení maximálních obsahů 
stanovených v odstavci 1 mezinárodně 
uznávaným normám.

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. nl

Pozměňovací návrh 157
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.
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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.

Or. xm

Odůvodnění

Maximální obsahy látek jsou považovány za podstatné prvky legislativního aktu a jakákoli 
jejich změna by měla podléhat řádnému legislativnímu postupu.

Pozměňovací návrh 159
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.
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Or. el

Odůvodnění

Maximální obsahy látek jsou považovány za podstatné prvky legislativního aktu a jakákoli 
jejich změna by měla podléhat řádnému legislativnímu postupu.

Pozměňovací návrh 160
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. S ohledem na mezinárodně 
uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož 
i vědecké poznatky a obsahy oznámené 
členskými státy Komise zváží vhodnou 
politickou reakci, případně i včetně 
předložení návrhu na změnu této 
směrnice v souladu se závěry zprávy 
uvedené v článku 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
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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.

a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.

Or. it

Odůvodnění

Pro lepší přehlednost by stávající text měl být rozdělen mezi odstavec 3 a nový odstavec 3a.

Pozměňovací návrh 162
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy oznámí Komisi maximální 
obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret 
a pro emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety.
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v odstavci 1.

Or. it

Odůvodnění

Stanovení maximálních obsahů dalších emisí jednoznačně zahrnuje změnu podstatných prvků
směrnice ve smyslu čl. 290 odst. 1 Smlouvy, a tudíž zde Komise nesmí rozhodnout bez 
zapojení Parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 163
Matteo Salvini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-3a. Komise se zmocňuje přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení maximálních obsahů 
stanovených v odstavci 3:
(a) mezinárodně uznávaným normám, 
jsou-li k dispozici, nebo
(b) v případě, že podle vědeckých důkazů
zvyšují toxický nebo návykový účinek 
tabákových výrobků nad prahovou úroveň 
toxicity a návykovosti, která vyplývá
z obsahu dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého stanoveného v odstavci 1.

Or. it

Odůvodnění

Pro lepší přehlednost by stávající text měl být částečně přeformulován a rozdělen mezi
odstavec 3 a nový odstavec 3a.

Pozměňovací návrh 164
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 165
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 166
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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jsou navrženy ke zvláštním účelům a jež 
ověřuje Mezinárodní organizace pro 
normalizaci.

Or. xm

Pozměňovací návrh 167
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 168
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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

Or. xm

Pozměňovací návrh 169
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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 přizpůsobování metod měření.

Or. it

Odůvodnění

Pro lepší přehlednost by stávající text měl být rozdělen mezi odstavec 4 a nový odstavec 4a.

Pozměňovací návrh 170
Matteo Salvini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-4a. Členské státy oznámí Komisi veškeré 
metody měření, které používají pro emise 
tabákových výrobků jiných než cigarety. 
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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 
přijetí metod měření na úrovni EU.

Or. it

(Viz směrnice 2001/37/ES, bod odůvodnění 31.)

Pozměňovací návrh 171
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. -4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. xm

Pozměňovací návrh 172
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

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

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, jsou-li 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 
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v souladu s tímto článkem. Informace 
požadované podle tohoto článku jsou 
poskytovány před tím, než je nový nebo 
změněný tabákový výrobek uveden na trh.

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.

Or. xm

Pozměňovací návrh 173
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

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. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento seznam musí doprovázet prohlášení 
uvádějící důvody pro použití těchto složek
v daných tabákových výrobcích. Tento 
seznam uvede jejich status, včetně 
informace o tom, zda byly tyto složky 
registrovány podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH), jakož i jejich 
klasifikaci podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze 
dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí[48]. 
Seznam musí být rovněž doprovázen 
toxikologickými údaji, které má výrobce 
nebo dovozce k dispozici, o těchto 
složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, 
a to zejména s ohledem na jejich vliv na 
zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem 
na jakékoli návykové účinky. Seznam se 
sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti 
každé složky obsažené ve výrobku. 
Výrobci a dovozci uvedou použité metody 
měření jiné než pro dehet, nikotin a oxid 
uhelnatý a pro emise uvedené v čl. 4 odst. 
4. S cílem posoudit účinky látek na zdraví, 
mimo jiné s ohledem na jejich návykovost 
a toxicitu, mohou členské státy rovněž 
požadovat, aby výrobci nebo dovozci 
provedli další testy, které mohou být 
stanovené příslušnými vnitrostátními 
orgány.

Seznam musí být rovněž doprovázen 
toxikologickými údaji, které má výrobce 
nebo dovozce k dispozici, o těchto 
složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, 
a to zejména s ohledem na jejich vliv na 
zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem 
na jakékoli návykové účinky. Seznam se 
sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti 
každé složky obsažené ve výrobku. 
Výrobci a dovozci uvedou použité metody 
měření jiné než pro dehet, nikotin a oxid 
uhelnatý a pro emise uvedené v čl. 4 odst. 
4.

Or. xm

Odůvodnění

Příliš vysoká administrativní zátěž pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 175
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. -6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-6a. Tento článek se nevztahuje na 
tabákové výrobky jiné než cigarety do 
doby, než budou přijaty metody měření na 
úrovni EU uvedené v čl. 4 odst. 4a.

Or. it

(Viz směrnice 2001/37/ES, bod odůvodnění 31.)

Pozměňovací návrh 176
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. -6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-6b. Na tabákové výrobky jiné než cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret se 
nevztahuje povinnost předkládat údaje o 
emisích a obsahu, a to do doby, než bude 
na úrovni Společenství vypracována 
metodika měření.

Or. xm

Odůvodnění

Bod odůvodnění 31 směrnice 2001/37/ES stanoví, že na úrovni Společenství je třeba vytvořit 
normy a metody měření pro výrobky jiné než cigarety. Komise byla vyzvána, aby předložila 
příslušné návrhy. Tyto metody doposud nebyly vypracovány.

Pozměňovací návrh 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. -6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-6c. Tabákové výrobky jiné než cigarety a 
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tabák k ručnímu balení cigaret jsou 
vyloučeny z informací o emisích a 
hodnotách, dokud nebudou na úrovni 
Společenství stanoveny metody měření.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 31 směrnice 2001/37/ES musí být u tabákových výrobků 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret normy a metody měření stanoveny na 
úrovni Společenství. Komise je vyzývána, aby předložila příslušné návrhy. Tyto metody dosud 
nebyly vypracovány.

Pozměňovací návrh 178
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh tabák ke 
kouření s charakteristickou příchutí.

Or. en

Odůvodnění

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Pozměňovací návrh 179
Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na článek 15 této směrnice, který se týká výjimky pro švédské tabákové výrobky
k orálnímu užití, by měla tato zásada platit rovněž pro regulaci složek, neboť tradiční švédský
tabák je obvykle ochucený.

Pozměňovací návrh 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí pod podmínkou, že mají
k dispozici jednoznačný vědecký důkaz o 
tom, že konkrétní přísada zvyšuje toxicitu 
nebo návykovost výrobku.

Or. pl

Odůvodnění

Použití charakteristických příchutí nelze zakázat, neexistuje-li důkaz, že zvyšují škodlivost 
tabákových výrobků. Všechny tabákové výrobky jsou škodlivé bez ohledu na svoji příchuť, a 
tudíž nelze jeden z těchto výrobků zakázat bez řádného zdůvodnění.

Pozměňovací návrh 181
Preslav Borissov
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí. Výjimkou by měl být mentol,
jelikož se považuje za tradiční příchuť 
tabákových výrobků a nelze jej řadit
k ostatním příchutím tabákových výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy nezakáží užívání přísad, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 184
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží užívání přísad.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy neomezí ani nezakáží 
užívání složek, které jsou zásadní pro 
výrobu tabákových výrobků, pokud použití 
těchto složek nedá vzniknout výrobku
s charakteristickou příchutí.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z vypuštění definice „přísady“. Navíc jsou v prvním 
pododstavci zakázány tabákové výrobky s charakteristickou příchutí, a tudíž je zmínka o 
přísadách, které nedají vzniknout výrobku s charakteristickou příchutí, v druhém pododstavci 
velmi nejasná. Stejně matoucí je myšlenka, že určitá přísada je „zásadní“ pro výrobu
výrobku, a mohla by v členských státech narušit rozhodování.
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Pozměňovací návrh 186
Matteo Salvini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise se zmocňuje přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 22
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.

Or. it

Pozměňovací návrh 187
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 188
Pablo Arias Echeverría
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 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.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 189
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise povede k právní nejistotě kvůli nejasné terminologii.

Pozměňovací návrh 190
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, pod 
podmínkou, že mají k dispozici 
jednoznačný vědecký důkaz o tom, že 
určitá přísada zvyšuje toxicitu nebo 
návykovost výrobku. Filtry a kapsle nesmí 
obsahovat tabák.

Or. pl

Pozměňovací návrh 191
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

Týká se pouze FR jazykové verze.

Pozměňovací návrh 192
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. -5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-5a. Odstavec 5 se nevztahuje na 
technická opatření, jejichž cílem je omezit 
určité škodlivé složky kouře nebo zvýšit 
biologickou rozložitelnost tabákových 
výrobků.

Or. it

Pozměňovací návrh 193
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 194
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků a zkušeností získaných při 
použití odstavců 7 a 8 ukáže, že některá 
přísada nebo její určité množství 

vypouští se
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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.

Or. es

Pozměňovací návrh 195
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 196
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

vypouští se
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této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise
k podstatné změně okolností.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla vztahovat na všechny tabákové výrobky, neboť mají negativní dopad na
zdraví bez ohledu na dotčenou věkovou skupinu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 197
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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v přenesené pravomoci za účelem zrušení 
této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise
k podstatné změně okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 200
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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.
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Or. xm

Odůvodnění

Zavedení nových povinností týkajících se příslušných tabákových výrobků má vliv na oblast 
působnosti článku 6, a proto by k němu mělo dojít na základě uvážení spolutvůrců právních 
předpisů a mělo by podléhat řádnému legislativnímu postupu.

Pozměňovací návrh 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabák pro 
orální užití mají výjimku, pokud jde o 
zákazy stanovené v odstavcích 1 a 5.

Or. de

Odůvodnění

Spotřeba tradičního šňupacího a žvýkacího tabáku je výsadou několika málo oblastí Evropy a
souvisí se zachováním tradic. Mimo to šňupací a žvýkací tabák konzumují převážně starší 
osoby. V ustanoveních o označování v článcích 10 a 11 se na šňupací a žvýkací tabák vztahují 
mírnější ustanovení, jako tomu je u doutníků, doutníčků a dýmkového tabáku. Stejná výjimka
by se proto měla použít v článku 6.

Pozměňovací návrh 202
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
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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.

tabák k ručnímu balení cigaret, tabák do 
vodních dýmek 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.

Or. it

Odůvodnění

Podle průzkumu Eurobarometru vykazují mladí lidé a studenti větší míru užívání vodních 
dýmek než starší skupiny obyvatel.

Pozměňovací návrh 203
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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. Výjimka platí rovněž 
pro šňupací tabák. 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 204
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. -10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-10a. Ustanovení čl. 6 odst. 1, 2 a 3 se 
nevztahují na tabák pro orální užití 
(snus). 

Or. sv

Pozměňovací návrh 206
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.
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Or. en

Odůvodnění

S ohledem na článek 15 této směrnice nespadá regulace tabáku pro orální užití do oblasti 
působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 207
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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, které jsou 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.

Or. el

Odůvodnění

Kolky by měly být nalepeny v místě otevírání balení tabákových výrobků, aby byly při otevření 
obalu znehodnoceny, čímž se zamezí opakovaném použití kolků a pašování.

Pozměňovací návrh 208
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost musí být zdravotní varování 
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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.

vytištěna neodstranitelně, musí být 
nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
cenovek, sledovacích a dohledávacích 
značek, bezpečnostních prvků nebo 
jakýmkoliv typem balení, pytlíku, kapsy, 
krabice nebo jiného prostředku nebo 
otvíráním jednotlivého balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 musí být vytištěna 
neodstranitelně, musí být nesmazatelná a 
viditelná. Použitím jakýchkoli druhů 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakéhokoli typu balení, pytlíku, 
kapsy, krabice nebo jiného prostředku není 
snížena viditelnost a čitelnost zdravotních 
varování. Totéž platí pro otevírání 
jednotlivého balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby zdravotní 
varování na hlavním povrchu jednotlivého 

4. Členské státy zajistí, aby zdravotní 
varování na hlavním povrchu jednotlivého 
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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.

balení a jakéhokoliv vnějšího balení byla 
plně viditelná. Použitím balení, pytlíku, 
kapsy, krabice nebo jiného prostředku při 
uvádění tabákových výrobků na trh není 
snížena viditelnost a čitelnost zdravotních 
varování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 jsou nalepeny v místě otevírání
balení tabákového výrobku, cenovky, 
sledovací a dohledávací značky nebo 
bezpečnostní prvky na jednotlivých 
baleních.

Or. el

Odůvodnění

Kolky by měly být nalepeny v místě otevírání balení tabákových výrobků, aby byly při otevření 
obalu znehodnoceny, čímž se zamezí opakovaném použití kolků a pašování.

Pozměňovací návrh 212
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Zobrazení jednotlivých balení a vnějších 
obalů, které jsou určeny spotřebitelům
v Unii, musí splňovat ustanovení této 

7. Volitelná zobrazení jednotlivých balení 
a vnějších obalů, které jsou určeny 
spotřebitelům v Unii, musí splňovat 
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kapitoly. ustanovení této kapitoly.

Or. el

Odůvodnění

Zavedení zobrazení by mělo zůstat na zvážení každého členského státu.

Pozměňovací návrh 213
Ian Hudghton

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. -7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-7a. Za účelem ochrany veřejného zdraví 
mohou členské státy zachovat nebo zavést 
vnitrostátní pravidla pro označování a 
balení tabákových výrobků, která 
přesahují rámec pravidel stanovených 
touto směrnicí a k nimž může patřit 
zachování nebo zavedení ustanovení 
umožňujících standardizované balení 
tabákových výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení. 
Pro tabák k ručnímu balení cigaret musí 
být informační sdělení vytištěno na 
povrchu, který se stává viditelným při 
otevření jednotlivého balení. Jak obecné 
varování, tak informační zpráva musí 
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jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

pokrývat 50 % povrchu, na němž jsou 
vytištěna.

Or. el

Odůvodnění

Pevně stanovené rozměry nelze použít u všech druhů balení. Tím by byla nepřímo stanovena 
jednotná velikost, tvar a obchodní úprava balení, což by znamenalo závažné narušení 
hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 215
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení. 
Pro tabák k ručnímu balení cigaret musí 
být informační sdělení vytištěno na 
povrchu, který se stává viditelným při 
otevření jednotlivého balení. Jak obecné 
varování, tak informační zpráva musí 
pokrývat 50 % povrchu, na němž jsou 
vytištěna.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Gino Trematerra

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
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na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

na bočních stranách jednotlivých balení. 
Pro tabák k ručnímu balení cigaret musí 
být informační sdělení vytištěno na 
povrchu, který se stává viditelným při 
otevření jednotlivého balení. Jak obecné 
varování, tak informační zpráva musí 
pokrývat 50 % povrchu, na němž jsou 
vytištěna.

Or. it

Pozměňovací návrh 217
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení.
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení 
černým tučným písmem Helvetica na 
bílém nebo barevném podkladu. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

Or. it

Pozměňovací návrh 218
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
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na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva mohou pokrývat až 
50 % povrchu, na němž jsou vytištěna.

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení.
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení a 
viditelným způsobem pokryjí většinu 
povrchu balení. Pro tabák k ručnímu 
balení cigaret musí být informační sdělení 
vytištěno na povrchu, který se stává 
viditelným při otevření jednotlivého balení. 
Jak obecné varování, tak informační zpráva 
musí pokrývat 50 % povrchu, na němž jsou 
vytištěna.

Or. pt

Pozměňovací návrh 220
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
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na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 45 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna. U tabáku 
ke kouření jiného, než je tabák ke kouření 
cigaret a tabák k ručnímu balení cigaret, 
se obecné varování a informační zpráva 
vytisknou na boční strany jednotlivých 
balení. Jak obecné varování, tak 
informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 50 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení. 
Pro tabák k ručnímu balení cigaret musí 
být informační sdělení vytištěno na 
povrchu, který se stává viditelným při 
otevření jednotlivého balení. Jak obecné 
varování, tak informační zpráva musí 
pokrývat 50 % povrchu, na němž jsou 
vytištěna.

Or. it

Odůvodnění

Stanovením výšky a šířky zdravotních varování v milimetrech by bylo vyřazeno mnoho 
formátů krabiček a došlo by ke standardizaci tvarů a podob balení, čímž by se zmenšil trh a
zvýšilo se riziko pašování, aniž by to s sebou neslo přínosy pro zdraví. Mělo by to významný 
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dopad na zaměstnanost a daňové příjmy. Ustanovení tohoto odstavce jsou mimo to v rozporu
s dohodami TBT a TRIPS Světové obchodní organizace.

Pozměňovací návrh 222
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se zmocňuje přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 22 v zájmu:

vypouští se

(a) úpravy znění zdravotních varování 
stanovených v odstavcích 1 a 2 s ohledem 
na vědecký a tržní vývoj;
(b) vymezení umístění, formátu, dispozice 
a podoby zdravotních varování 
stanovených v tomto článku, včetně 
velikosti písma a barvy pozadí.

Or. nl

Pozměňovací návrh 223
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

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

Or. xm

Pozměňovací návrh 224
Franz Obermayr
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

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

Or. de

Pozměňovací návrh 225
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

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

Or. it

Pozměňovací návrh 226
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

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

Or. es
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Pozměňovací návrh 227
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) vymezení dispozice a podoby 
zdravotních varování stanovených v tomto 
článku, včetně velikosti písma a barvy 
pozadí, přičemž se náležitě zohlední 
jazyková omezení v každém členském 
státě.

Or. it

Pozměňovací návrh 228
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 229
Konstantinos Poupakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) být složena z textového varování 
uvedeného v příloze I;
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Or. el

Odůvodnění

Zavedení zobrazení by mělo zůstat na zvážení každého členského státu.

Pozměňovací návrh 230
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 85 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat nejméně 50 % a nejvíce 65 % 
vnější plochy přední i zadní strany 
jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších 
balení;

Or. de
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Pozměňovací návrh 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 43 % vnější plochy přední a 
62 % vnější plochy zadní strany 
jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších 
balení;

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. xm

Pozměňovací návrh 235
Sylvana Rapti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Gino Trematerra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. it

Pozměňovací návrh 237
Konstantinos Poupakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. el

Odůvodnění

Velikost zdravotních varování by měla být navýšena přiměřeným způsobem a neměla by 
přesáhnout 50% povrchu obalů tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 238
Preslav Borissov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 240
Franz Obermayr

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. it
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Odůvodnění

Navýšení velikosti varování na 50 % celkové plochy je zcela dostačující k tomu, aby 
spotřebitelé byli řádně informováni. Navíc neexistuje žádný důkaz o tom, že větší rozměry 
zdravotního varování vedou ke snížení počtu kuřáků. Povinný podíl 75 % by mohl ohrozit
základní práva chráněná EU a dohodami WTO, včetně práv duševního vlastnictví a práv 
souvisejících s průmyslovými ochrannými známkami.

Pozměňovací návrh 242
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i 
zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Or. es

Pozměňovací návrh 243
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(e) umístěna na spodním okraji 
jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího 
balení;

Or. it

Odůvodnění

Pokud by zdravotní varování byla umístěna na horním okraji balení, byla by při otevření
narušena, a navíc by kvůli tomu musely být kolky umístěny ve spodní části, a tudíž by nebyly 
při otevření balíčku znehodnoceny a mohly by být znovu použity. Požadavkem, aby zdravotní 
varování byla umístěna ve stejném směru jako jakékoli další informace uvedené na obalu, by 
bylo omezeno používání obchodní značky, u níž může být vyžadováno zobrazení v jiném 
směru, než jsou zdravotní varování.
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Pozměňovací návrh 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Gino Trematerra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 246
Matteo Salvini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Cílem je umožnit spotřebitelům rozpoznat značku tabákového výrobku, který kupují.

Pozměňovací návrh 247
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. xm

Pozměňovací návrh 248
Franz Obermayr

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) být reprodukována v souladu
s formátem, rozvržením, vzhledem a 
proporcemi stanovenými Komisí podle 
odstavce 3;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 249
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

(i) výška: nejméně 64 mm
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. el

Odůvodnění

Pevně stanovené rozměry nelze použít u všech druhů balení. Tím by byla nepřímo stanovena 
jednotná velikost, tvar a obchodní úprava balení, což by znamenalo závažné narušení 
hospodářské soutěže. V písm. c) tohoto článku je navíc stanoven procentuální podíl na 
vnějším balení, a tudíž není vhodné stanovovat rozměry pro jednotlivé balení cigaret.

Pozměňovací návrh 250
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

(i) výška: nejméně 64 mm,
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. xm

Pozměňovací návrh 251
Sylvana Rapti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se
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(i) výška: nejméně 64 mm,
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

(i) výška: nejméně 64 mm,
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. de

Pozměňovací návrh 253
Gino Trematerra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

(i) výška: nejméně 64 mm,
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. it

Pozměňovací návrh 254
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

(i) výška: nejméně 64 mm,
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

(i) výška: nejméně 64 mm,
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. pt

Pozměňovací návrh 256
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

(i) výška: nejméně 64 mm,
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. it
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Odůvodnění

Stanovením výšky a šířky zdravotních varování v milimetrech by bylo vyřazeno mnoho 
formátů krabiček a došlo by ke standardizaci tvarů a podoby balení, čímž by se zmenšil trh a
zvýšilo se riziko pašování, aniž by to s sebou neslo přínosy pro zdraví. Mělo by to významný 
dopad na zaměstnanost a daňové příjmy. Ustanovení tohoto odstavce jsou mimo to v rozporu
s dohodami TBT a TRIPS Světové obchodní organizace.

Pozměňovací návrh 257
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

(i) výška: nejméně 64 mm,
(ii) šířka: nejméně 55 mm.

Or. es

Pozměňovací návrh 258
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) výška: nejméně 64 mm, vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 259
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) výška: nejméně 64 mm, (i) výška: nejvíce 43 mm,

Or. de

Pozměňovací návrh 260
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) výška: nejméně 64 mm, (i) výška: nejméně 68 mm,

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g – podbod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) šířka: nejméně 55 mm. vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 262
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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(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;
(c) definování umístění, formátu, 
rozvržení, podoby, rotace a proporcí 
zdravotních varování;
(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.

Or. nl

Pozměňovací návrh 263
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. xm

Pozměňovací návrh 264
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) definování umístění, formátu, 
rozvržení, podoby, rotace a proporcí 

vypouští se
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zdravotních varování;

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Odůvodnění

Proporce zdravotních varování tvoří podstatné prvky legislativního aktu a jakákoli změna 
těchto informací podléhá běžnému legislativnímu postupu.

Pozměňovací návrh 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 267
Gino Trematerra

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) definování formátu, rozvržení a podoby 
zdravotních varování;

Or. it


