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Pozměňovací návrh 268
Matteo Salvini

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 rozvržení, podoby (včetně 
typu  a velikosti písma), rotace a proporcí 
zdravotních varování, přičemž se náležitě 
zohlední jazyková omezení v každém 
členském státě;

Or. it

Pozměňovací návrh 269
Adam Bielan

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. pl

Pozměňovací návrh 270
Lara Comi

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 a podoby 
zdravotních varování;

Or. it
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Odůvodnění

Komise by mohla díky pravomocem, které jsou jí podle tohoto odstavce svěřeny, měnit 
podstatné prvky této směrnice bez řádného zapojení Parlamentu a Rady, což je v rozporu s 
čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Mimo to by Komise mohla stanovovat pravidla pro 
rotaci zdravotních varování, což by mohlo způsobit nedostatek zásob v důsledku toho, že by 
výrobci nebyli schopni včas přizpůsobit výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 271
Pablo Arias Echeverría

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 a podoby 
zdravotních varování;

Or. es

Pozměňovací návrh 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 273
Gino Trematerra



AM\935995CS.doc 5/111 PE510.679v02-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 274
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Jedná se spíše o podstatné než o druhořadé prvky, a tudíž není správné, aby Komise měla 
pravomoc je měnit bez řádného zapojení Parlamentu a Rady. Kromě toho je obtížné pochopit, 
jak lze zajistit integritu a viditelnost zdravotních varování, pokud Komise povolí jejich 
narušení při otevření balíčku.

Pozměňovací návrh 275
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Článek 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Označování tabáku ke kouření, jiného než 

tabáku ke kouření cigaret a tabáku k 
ručnímu balení cigaret

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

Obecné varování musí být vytištěno na 
nejviditelnějším povrchu jednotlivého 
balení a jakéhokoliv vnějšího balení. 
Textová varování uvedená v příloze I se 
obměňují tak, aby byl zaručen jejich 
pravidelný výskyt. Tato varování musí být 
vytištěna na druhém nejviditelnějším 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení.
2. Obecná varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 30 % vnější oblasti 
odpovídajícího povrchu jednotlivého 
balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení. 
Tento podíl se zvyšuje na 32 % u 
členských států se dvěma úředními jazyky 
a na 35 % u členských států se třemi 
úředními jazyky. 
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3. Textová varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 40 % vnější oblasti 
odpovídajícího povrchu jednotlivého 
balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení.
Tento podíl se zvyšuje na 45 % u 
členských států se dvěma úředními jazyky 
a na 50 % u členských států se třemi 
úředními jazyky. 

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

a) vytištěna černým tučným písmem 
Helvetica na bílém podkladu. Členské 
státy mohou rozhodnout o bodové 
velikosti fontu podle požadavků daného 
jazyka s tím, že velikost fontu uvedená v 
jejich právním předpise bude taková, aby 
nápis zabíral co největší část plochy 
vyhrazené pro požadovaný text;
b) umístěna na střed na ploše, na které 
mají být vytištěna, rovnoběžně s horním 
okrajem jednotlivého balení nebo 
jakéhokoliv vnějšího balení;
c) lemována černým okrajem širokým 
nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm v rámci 
povrchu, který je pro textové varování 
vymezen.
5. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem zrušení výjimky 
stanovené v odstavci 1, dojde-li podle 
zprávy Komise k podstatné změně 
okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být povoleno používání neodstranitelných štítků, které umožní umístění větších 
varovných popisků na tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, 
neboť ty jsou často zabaleny v jiných materiálech, než je lepenka.

Pozměňovací návrh 277
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 278
Franz Obermayr
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Obecná varování uvedená v odstavci 1 
nesmí pokrývat více než 17 % vnější 
oblasti odpovídajícího povrchu 
jednotlivého balení nebo jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
19 % u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 21 % u členských států se třemi 
úředními jazyky.

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 280
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3



PE510.679v02-00 10/111 AM\935995CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 281
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Textová varování uvedená v odstavci 1 
nesmí pokrývat více než 22 % vnější 
oblasti odpovídajícího povrchu 
jednotlivého balení nebo jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
25% u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 29% u členských států se třemi 
úředními jazyky.

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. -3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-3a. U jednotlivých balení, kde 
nejviditelnější plocha přesahuje 75 cm2, 
musí varování uvedená v odstavcích 2 a 3 
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pokrývat plochu alespoň 22,5 cm2 na 
každé ploše. Tato plocha se zvětší na 24 
cm2 u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 26,25 cm2 u členských států se 
třemi úředními jazyky.

Or. en

Odůvodnění

Tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret podléhají pravidlům,
která odpovídají ustanovením směrnice 2001/37/ES. Tento odstavec je součástí těchto 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 283
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret podléhají pravidlům,
která odpovídají ustanovením směrnice 2001/37/ES. Tento odstavec je součástí těchto 
ustanovení. Používání neodstranitelných štítků by mělo být povoleno podle 18. bodu
odůvodnění směrnice 2001/37/ES, neboť v rámci směrnice usnadní zavedení požadavků na 
označování.
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Pozměňovací návrh 284
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lemována černým okrajem širokým 
nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm v rámci 

c) lemována černým okrajem širokým 
nejméně 2 mm a nejvíce 3 mm v rámci 
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povrchu, který je pro textové varování 
vymezen.

povrchu, který je pro textové varování 
vymezen.

Or. de

Pozměňovací návrh 287
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 288
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 289
Christian Engström
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento tabákový výrobek může škodit 
Vašemu zdraví a je návykový

Tento tabákový výrobek může škodit 
Vašemu zdraví a je návykový, ale vaše 
zdraví ohrožuje výrazně méně než kouření

Or. en

Odůvodnění

Důležitější je uvést informace o relativním riziku než neurčitá prohlášení o poškozování 
zdraví. Navržený text je pro uživatele tabáku jasným a podloženým signálem.

Pozměňovací návrh 290
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento tabákový výrobek může škodit 
Vašemu zdraví a je návykový

Tento tabákový výrobek škodí Vašemu 
zdraví a je návykový

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento tabákový výrobek může škodit 
Vašemu zdraví a je návykový

Tento tabákový výrobek škodí Vašemu 
zdraví a je návykový

Or. el
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Pozměňovací návrh 292
Matteo Salvini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 293
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 294
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) naznačuje, že určitý tabákový výrobek je 
méně škodlivý než ostatní nebo že má 

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

vitalizační, energizující, léčivé, omlazující, 
přírodní, biologické nebo jinak pozitivní 
účinky, pokud jde o zdravotní aspekty;

Or. de

Odůvodnění

Výraz „sociální“ by vedl k právní nejistotě, protože není dostatečně určitý.

Pozměňovací návrh 295
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) naznačuje, že určitý tabákový výrobek 
má vitalizační, energizující, léčivé, 
omlazující nebo jinak pozitivní účinky, 
pokud jde o zdravotní aspekty;

Or. it

Odůvodnění

Je třeba odstranit zmínky o přírodních, biologických a „sociálních“ dopadech, neboť jejich 
výklad může být příliš široký nebo nezávazný, což by mohlo vést k tomu, že spotřebitelům 
budou odepřeny důležité věcné informace o výrobku. To je v rozporu s řadou ustanovení
Smlouvy o fungování EU v oblasti základních práv, například s vlastnickými právy, svobodou  
projevu a s právy spotřebitelů na informace o výrobku, a stejně tak s pravidly WTO.

Pozměňovací návrh 296
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Písmeno c) je třeba odstranit, neboť jeho výklad může být příliš široký nebo nezávazný, což by 
mohlo vést k tomu, že spotřebitelům budou odepřeny důležité věcné informace o výrobku, jako 
například skutečnost, že obsahuje směs „American blend“. To je v rozporu s řadou 
ustanovení Smlouvy o fungování EU v oblasti základních práv, například s vlastnickými právy,
svobodou  projevu a s právy spotřebitelů na informace o výrobku, a stejně tak s pravidly WTO.

Pozměňovací návrh 297
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) připomíná potravinový výrobek. d) u tabáku pro orální užití připomíná 
potravinový výrobek.

Or. it

Odůvodnění

Podle současné směrnice se tento požadavek týká pouze tabáku pro orální užití, což by mělo 
být zachováno, jelikož v opačném případě by bylo možné tvrdit, že se cigarety podobají
sladkostem, jako je tomu například u čokoládových cigaret dostupných na trzích členských 
států.

Pozměňovací návrh 298
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 299
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Na obalech tabákových výrobků se 
nesmí používat texty, jména, obchodní 
značky a figurativní nebo jiné znaky, které 
naznačují, že určitý tabákový výrobek je 
méně škodlivý než ostatní.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je nahrazeno zněním článku 7 směrnice 2001/37/ES.



AM\935995CS.doc 19/111 PE510.679v02-00

CS

Pozměňovací návrh 300
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Odůvodnění

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 buď cigarety s průměrem, který je běžně k dispozici, nebo 
si koupí nezákonné výrobky.

Pozměňovací návrh 301
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

tabákového výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 303
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

tabákového výrobku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme odstranit ustanovení o průměru cigaret. Zavedení tohoto ustanovení by v praxi 
znamenalo zákaz tenkých cigaret, což není vědecky podloženo a nelze přijmout.

Pozměňovací návrh 305
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, 

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

dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra. Nelze 
zakázat, aby spotřebitelům byly 
poskytovány věcné informace o výrobku. 
Nelze zakázat obchodní značky, které byly 
registrovány před datem vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. it

Odůvodnění

Některá ustanovení je třeba zrušit, neboť by přinesla zákaz důležitých aspektů obchodních 
značek, které se používají po mnoho let, a upřela by spotřebitelům důležité věcné informace o 
výrobku, což je v rozporu s ustanoveními Smlouvy o fungování EU v oblasti základních práv a
s pravidly WTO. Zákaz tenkých cigaret by podpořil prodej pašovaných cigaret, není vědecky
podložen a významně by ovlivnil pracovní místa a daňové příjmy.

Pozměňovací návrh 306
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Balení tabákových výrobků nesmí
zahrnovat žádné symboly, jména, obchodní 
značky, texty, vložené letáky, nálepky
nebo pouzdra či jiné znaky, které mohou 
naznačovat, že určitý tabákový výrobek je 
méně škodlivý než ostatní, nebo jež mohou
spotřebitele uvést v omyl ohledně 
škodlivosti tabákových výrobků.

Or. es

Pozměňovací návrh 307
Matteo Salvini
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. -2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. it

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci mezi jednotlivými odrůdami tabáku (viz 16. 
bod odůvodnění) a aby spotřebitelé byli řádně informováni o tom, jaký druh výrobku kupují.

Pozměňovací návrh 308
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. -2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-2b. Na jednotlivých baleních je umístěn 
štítek s nápisem „všechny cigarety jsou 
stejně škodlivé“.

Or. en

Odůvodnění

Tento nápis spotřebitelům podá informaci o tom, že cigarety o průměru menším než 7,5 mm 
nebo mentolové cigarety představují stejné nebezpečí jako běžné cigarety.

Pozměňovací návrh 309
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Článek 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 13 vypouští se
Vzhled a obsah jednotlivých balení
1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné 
přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.
2. Krabička cigaret může být vyhotovena z 
kartónu či měkkého materiálu a nesmí, s 
výjimkou odklápěcího víčka, obsahovat 
jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím 
prvním otevření umožňoval její opětovné 
uzavření či zapečetění. Odklápěcí víčko 
krabičky cigaret musí být sklopné pouze v 
jejím zadním lomu.
3. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení 
podrobnějších pravidel pro tvar a velikost 
jednotlivých balení, pokud jsou tato 
pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti 
a integrity zdravotních varování před 
prvním otevřením, při otevírání a po 
znovuuzavření jednotlivého balení.
4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 
kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. es
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Pozměňovací návrh 310
Gino Trematerra

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 311
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zákaz některých rysů vzhledu balíčku by podpořil pašování, omezil hospodářskou soutěž a
možnosti spotřebitele a zbrzdil inovaci. Byla by odepřena či narušena práva k duševnímu 
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vlastnictví.  Tato ustanovení nejsou podložena z hlediska vnitřního trhu ani zdraví, a navíc by 
způsobila zákaz některých existujících výrobků. Mimo to jsou tyto požadavky nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít 
obdélníkový tvar. Jednotlivé balení tabáku 
k ručnímu balení cigaret musí mít tvar 
pytlíku, válce nebo krabice.

Or. de

Odůvodnění

Balení ve tvaru kvádru lze vyrobit poměrně jednoduše. Složitější tvary naopak vyžadují 
vysokou úroveň dovedností, nákladný výrobní proces a použití speciálních strojů. Tato 
skutečnost je sama o sobě ochranou proti padělání výrobku. Uvádění spotřebitelů v omyl je 
ošetřeno jiným způsobem, prostřednictvím ustanovení o informacích na obalech.

Pozměňovací návrh 313
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\935995CS.doc 27/111 PE510.679v02-00

CS

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

Or. en

Odůvodnění

Po celá desetiletí mají obaly tabáku k ručnímu balení cigaret mnoho tvarů a formátů a
Komise nepředkládá žádné vědecké důkazy, jimiž by tuto míru standardizace podložila. 
Uvedený cíl tudíž není jasný, nicméně v důsledku tohoto návrhu by řada stávajících produktů 
byla de facto zakázána.

Pozměňovací návrh 314
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Stanovením minimálního počtu cigaret v jednom balení a minimální hmotnosti jednoho balení
tabáku k ručnímu balení cigaret je spotřebitelům, a především těm, kteří chtějí kouřit méně, 
odepřena možnost volby.

Pozměňovací návrh 316
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít 
obdélníkový tvar. Jednotlivé balení tabáku 
k ručnímu balení cigaret nebo jemně 
řezaného tabáku musí obsahovat alespoň 
40 g tabáku.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise by znemožnil prodávání plechových krabiček s jemně řezaným tabákem k 
ručnímu balení cigaret, avšak nepředkládá k tomu žádný zvláštní důvod.
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Pozměňovací návrh 317
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 318
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 319
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 
% přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret nesmí obsahovat žádné množství 
cigaret s celkovou hmotností méně než 33 
g. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí obsahovat alespoň 80 g 
tabáku.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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jejím zadním lomu.

Or. de

Odůvodnění

Mělo být možné balení používat flexibilně, neboť z hlediska vnitřního trhu není žádný zvláštní 
důvod tuto oblast omezovat, například s ohledem na směrnici 2007/54/ES.

Pozměňovací návrh 321
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zákaz některých rysů vzhledu balíčku či materiálů by podpořil pašování, omezil 
hospodářskou soutěž a možnosti spotřebitele a zbrzdil inovaci. Byla by odepřena či narušena 
práva k duševnímu vlastnictví. Toto ustanovení není podloženo z hlediska vnitřního trhu ani 
zdraví a navíc by způsobilo zákaz některých existujících výrobků. Mimo to jsou tyto 
požadavky nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 322
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

kartónu či měkkého materiálu, který je 
bezpečný pro daný výrobek, a stejně tak 
z hlediska uživatele, a šetrný k životnímu 
prostředí, a nesmí, s výjimkou odklápěcího 
víčka, obsahovat jakýkoliv jiný závěr, 
který by po jejím prvním otevření 
umožňoval její opětovné uzavření či 
zapečetění. Odklápěcí víčko krabičky 
cigaret musí být sklopné pouze v jejím 
zadním lomu.

Or. el

Pozměňovací návrh 323
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

Standardizované „neatraktivní“ balení odstraňuje překážky obchodování na jednotném trhu a 
současně je pravděpodobně nejlepším řešením, které zajistí zdraví a ochranu spotřebitelů,
neboť zvyšuje vliv zdravotních varování na osoby, které dosud nezačaly kouřit – odrazuje 
zejména mladé lidi od toho, aby s kouřením začali – a znemožňuje využívání strategií 
podporujících ztotožnění se se „značkou“ u konkrétních skupin spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 324
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Na jednotlivých cigaretách by nemělo být povoleno uvádění značky, její podoby ani jiných 
motivů.

Pozměňovací návrh 325
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. nl

Pozměňovací návrh 326
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Gino Trematerra

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 328
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 329
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 330
Lara Comi
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Komise by mohla díky pravomocem, které jsou jí podle tohoto odstavce svěřeny, měnit 
podstatné prvky této směrnice bez řádného zapojení Parlamentu a Rady, což je v rozporu s 
čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh 331
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 332
Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Gino Trematerra

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 334
Matteo Salvini

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

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tvar balíčku cigaret nebo tabáku k ručnímu balení cigaret je stanoven v čl. 13 odst. 1 návrhu 
směrnice. Návrh tvaru balení u ostatních tabákových výrobků by měl být řešen pomocí 
legislativního návrhu, neboť se jedná o důležité otázky, které se dotýkají hospodářské soutěže 
a svobody vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 336
Lara Comi
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Komise by mohla díky pravomocem, které jsou jí podle tohoto odstavce svěřeny, měnit 
podstatné prvky této směrnice bez řádného zapojení Parlamentu a Rady, což je v rozporu s 
čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh 337
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. -4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-4a. Jednotlivá balení cigaret a tabáku k 
ručnímu balení cigaret odpovídají 
požadavkům na neatraktivní balení 
stanoveným Komisí podle odstavce 4b 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. -4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-4b. Komise pomocí prováděcích aktů 
přijme opatření v oblasti pravidel pro 
neatraktivní balení, která se budou 
vztahovat na jednotlivá balení cigaret a 
tabáku k ručnímu balení cigaret. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle článku 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy vyžadují, aby na 
veškerých jednotlivých baleních, obalech 
a vnějších obalech cigaret bylo 
neodstranitelně připevněno jedinečné, 
bezpečné a neodstranitelné identifikační 
označení (dále jen jedinečný 
identifikátor), jako jsou kódy či známky, 
nebo aby bylo jeho součástí, s cílem 
umožnit efektivní sledování a 
dohledávání. Pokud jde o výrobky 
vyrobené mimo Unii, použijí se povinnosti 
stanovené v tomto článku pouze na 
výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Bernadette Vergnaud

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

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 342
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Několik zemí používá vyspělou technologii digitálních kolků nové generace. Tisknou se 
neviditelným inkoustem a každý kolek má jedinečný skrytý kód obsahující údaje o každé
krabičce. S jejich pomocí lze ověřit, zda jsou výrobky pravé či padělané, a kolky mohou 
poskytovat rozsáhlé šifrované informace, které jsou ukládány do centrálního systému údajů.
Výhodou této metody je bezpečnost – inkoust je neviditelný a padělání obtížné.

Pozměňovací návrh 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí



AM\935995CS.doc 43/111 PE510.679v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jedinečný identifikátor umožňuje určit: 2. Jedinečný identifikátor, který je 
bezpečný a nelze jej duplikovat, umožňuje 
určit:

Or. pl

Odůvodnění

Identifikátor by měl být bezpečný a nemělo by být možné jej duplikovat. Znamená to, že se 
nesmí skládat pouze z řady čísel a písmen bez dalších bezpečnostních prvků, jelikož tyto prvky
lze snadno napodobit.

Pozměňovací návrh 344
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) název výrobku; e) popis výrobku;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) název výrobku; e) popis výrobku;

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se používat terminologii, která odpovídá terminologii příslušného protokolu WHO.
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Pozměňovací návrh 346
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; g) zamýšlenou trasu přepravy, datum 
přepravy, místo určení, místo odeslání a 
příjemce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 348
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamýšlenou trasu přepravy; g) zamýšlenou trasu přepravy, datum 
přepravy, místo určení, místo odeslání a 
příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) případně dovozce do Unie; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) datum přepravy, příjemce, místo 
odeslání a místo určení z výrobního 
závodu k prvnímu zákazníkovi, který není 
spojen s výrobcem ani dovozcem, včetně 
jeho skladů a všech použitých skladů 
s daňovým dozorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

j) totožnost prvního zákazníka, který není 
spojen s výrobcem ani dovozcem, a 
totožnost jakýchkoli dalších známých 
odběratelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 352
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě prvního zákazníka, který není 
spojen s výrobcem ani dovozcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Nora Berra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 354
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby všechny
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 

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

zaznamenávali, a to včetně veškerých 
pohybů a prodejů prvnímu zákazníkovi, 
který není spojen s výrobcem ani 
dovozcem. Tuto povinnost lze splnit 
prostřednictvím záznamu v souhrnné 
formě, např. záznamu vnějšího balení, za 
předpokladu, že zůstane umožněno 
sledování a dohledávání jednotlivých 
balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly stanovit, jaký druh zařízení se má použít.

Pozměňovací návrh 357
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Uchované údaje nesmí být žádným 
hospodářským subjektem, který je zapojen 
do obchodu s tabákovými výrobky, 
změněny nebo vymazány, nicméně 
hospodářský subjekt, který údaje vložil, a 
další hospodářské subjekty přímo dotčené 
tímto zápisem, jako například dodavatel 
nebo příjemce, mohou k dříve vloženým 
údajům poskytnout své komentáře. 
Dotčený hospodářský subjekt doplní 

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

Dotčený hospodářský subjekt doplní 
správné údaje a odkaz na předchozí 
záznam, který podle něj vyžaduje opravu. 
Za výjimečných okolností a na základě 
předložení dostatečných důkazů může 
příslušný orgán v členském státě, v němž 
byl učiněn příslušný záznam, nebo 
příslušný orgán v členském státě dovozu v 
případě, že byl záznam učiněn mimo Unii, 
povolit změnu nebo vymazání dříve 
zaznamenaných údajů. Uchované údaje 
jsou uloženy po dobu čtyř let od výroby, 
s výjimkou případů, kdy některý členský 
stát nebo Komise požádá o prodloužení 
tohoto období z důvodu probíhajícího 
vyšetřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Členské státy zajistí, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků uzavřeli 
smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou 
třetí stranou, která bude spravovat zařízení 
pro ukládání údajů týkajících se dotčeného 
výrobce nebo dovozce. Zařízení pro 
uchovávání údajů se fyzicky nachází na 
území Unie. Vhodnost třetí strany, zejména 
její nezávislost a technické schopnosti, 
stejně jako příslušnou smlouvu schvaluje a 
monitoruje externí auditor, kterého 
navrhuje a platí tabákový výrobce a 
schvaluje Komise. Členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány členských států, 
Komise a nezávislá třetí strana mohly 
požadované údaje kdykoli získat online. 
Členské státy nebo Komise umožní 
výrobcům nebo dovozcům přístup k 
informacím pod podmínkou, že obchodně 
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výrobcům nebo dovozcům přístup k těmto
informacím za předpokladu, že obchodně 
citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.

citlivé informace zůstanou odpovídajícím 
způsobem chráněny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy. Členské státy zajistí, 
aby byl přístup do databáze umožněn, 
pouze je-li to nezbytné pro účely 
odhalování či vyšetřování nezákonného 
obchodu, a aby údaje v databázi byly 
zabezpečeny a nakládalo se s nimi jako s 
důvěrnými. Údaje především nelze 
poskytnout osobám ani organizacím, které 
se nepodílí na vyšetřování nebo na 
následném řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

způsobem chráněny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy.

Or. pl

Odůvodnění

Je povinností členských států ověřit údaje, které výrobci poskytují.

Pozměňovací návrh 360
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný 
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 
1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn 
neodstranitelně, musí být nesmazatelný a 
nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen. V členských státech, v nichž se 
na tabákové výrobky umísťují kolky, 
nejsou požadovány žádné další 
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bezpečnostní prvky pod podmínkou, že 
daňové kolky jsou použity v souladu s výše 
uvedenými požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 364
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
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jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;
b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné 
funkce jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a
c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.

Or. nl

Pozměňovací návrh 365
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) vymezení klíčových prvků (jako 
například doba trvání, obnovitelnost, 
vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) 
smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně 
jejího pravidelného monitorování a 
hodnocení;
b) vymezení technických standardů, které 
mají zaručit, že systémy použité pro 
jedinečné identifikátory a příslušné 
funkce jsou navzájem v rámci Unie plně 
kompatibilní a
c) vymezení technických standardů pro 
bezpečnostní prvky a jejich možné střídání 
a přizpůsobení těchto standardů vývoji na 
trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním 
poli.
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Or. es

Pozměňovací návrh 366
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 8 odst. 3 protokolu WHO o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými 
výrobky se u tabákových výrobků jiných než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret uplatní 



PE510.679v02-00 56/111 AM\935995CS.doc

CS

desetileté přechodné období.

Pozměňovací návrh 368
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Viz čl. 8 odst. 3 protokolu WHO o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky
(protokol připojený k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku).

Pozměňovací návrh 369
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh.

1. Aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
členské státy mohou zakázat uvedení 
tabákových výrobků pro orální užití na trh.

Or. en

Odůvodnění

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be 
justified in different Member States because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Pozměňovací návrh 371
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Tímto je nahrazen zákaz tabáku pro orální užití normou kvality pro tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř. Nezakazují se tedy nejméně nebezpečné tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř, avšak ty nejnebezpečnější výrobky se odstraní z trhu, což je v souladu s cíli 
vnitřního trhu v oblasti veřejného zdraví . Tato část používá regulační doporučení studijní 
skupiny WHO pro regulaci tabákových výrobků – Zprávu o vědeckých základech regulace 
tabákových výrobků, Technické zprávy, č. 955 (2010).
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Pozměňovací návrh 372
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 373
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Článek -16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Nabízení tabákových výrobků v blízkosti 
pokladen
1. Členské státy na svém území zakážou 
nabízení tabákových výrobků v blízkosti 
pokladen.
2. Tabákové výrobky jsou před 
zákazníkem zcela skryty, s výjimkou 
nákupu či prodeje tabákových výrobků 
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nebo inventury, doplnění zboží, školení 
zaměstnanců či údržby skladovacích 
prostor.
3. Viditelná manipulace s tabákovými  
výrobky z důvodů uvedených v odstavci 2 
trvá pouze po dobu nutnou ke splnění 
uvedených úkolů. 
4. Ceny tabákových výrobků jsou uvedeny 
ve standardizované podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zakazují přeshraniční 
prodej tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Nora Berra
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zakazují přeshraniční 
prodej tabáku na dálku spotřebitelům 
nacházejícím se v Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 376
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zakazují maloobchodním 
prodejcům usazeným na jejich území 
zapojovat se do přeshraničního prodeje na 
dálku.
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Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají 
v úmyslu provozovat přeshraniční prodej 
na dálku, musí příslušným orgánům 
poskytnout přinejmenším tyto informace:

Or. it

Pozměňovací návrh 377
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. cs

Odůvodnění

Odborníci se domnívají, že řádně dodržovaný zákaz prodeje nezletilým osobám je 
preventivním opatřením, které chrání děti a mládež před dopady kouření.

Pozměňovací návrh 378
Adam Bielan
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy nepovolí přeshraniční 
prodej tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii. 

Or. pl

Odůvodnění

Zachování internetového prodeje, bez ohledu na teoretický požadavek, že musí existovat
systém pro ověření věku zákazníka, odporuje cílům stanoveným Komisí, především tomu, že 
dětem a mladým lidem má být znemožněn přístup k tabákovým výrobkům. Je pravděpodobné, 
že pro potenciální spotřebitele z řad mladých lidí nebude obejití systému pro ověření věku 
představovat problém.

Pozměňovací návrh 379
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 381
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 382
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud jsou 
tabákové výrobky dodávány;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 383
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 385
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 

vypouští se



AM\935995CS.doc 65/111 PE510.679v02-00

CS

rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 386
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků veřejnosti v 
rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 387
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 389
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 390
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) adresu internetové stránky / 
internetových stránek, které se používají 
pro daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 391
Matteo Salvini
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Členské státy na svém území zakazují 
distribuci tabákových výrobků zdarma 
nebo se slevou a zaměňování nových, 
uzavřených balení tabákových výrobků za 
balení, která již byla otevřena, bez ohledu 
na to, jakým kanálem jsou distribuovány.

Or. it

Odůvodnění

Reklamní programy, v jejichž rámci jsou na veřejných místech rozdávány balíčky cigaret
zdarma nebo jsou již otevřené krabičky vyměňovány za nové, jsou zaměřeny na mladé lidi, a 
tudíž je nelze obhájit.

Pozměňovací návrh 392
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 393
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 394
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 395
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 396
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 397
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 399
Matteo Salvini
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 400
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 401
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 402
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 404
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 405
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 406
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maloobchodní prodejci provozující 
prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v 
okamžiku prodeje ověří, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek 
minimálního věku podle vnitrostátních 
právních předpisů členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná 
fyzická osoba nahlásí podrobné informace 
o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 407
Preslav Borissov

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 409
Matteo Salvini
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 410
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. cs
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Pozměňovací návrh 411
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 412
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Článek 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků a nové kategorie tabákových 
výrobků s potenciálně nižším rizikem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 413
Lara Comi

Návrh směrnice
Článek 17 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

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

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 414
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 415
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh a o níž na 
základě důvěryhodných vědeckých důkazů 
tvrdí, že je v porovnání s konvenčními 
tabákovými výrobky méně škodlivá či 
riziková. Oznámení musí být podané 
v elektronické podobě šest měsíců před 
zamýšleným uvedením na trh a musí jej 
doplňovat podrobný popis uvedeného 
výrobku, jakož i informace o složkách a 
emisích v souladu s článkem 5. Při 
oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
příslušným orgánům poskytnou:

Or. pt

Pozměňovací návrh 416
Zuzana Roithová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. cs
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Pozměňovací návrh 417
Zuzana Roithová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. cs

Pozměňovací návrh 418
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 419
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 420
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. -3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 421
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Výrobky s obsahem nikotinu, které jsou 
pomocí jiného sdělení, než je uvedeno v 
odstavci 3, prezentovány jako výrobky s 
léčebnými nebo preventivními vlastnostmi 
u lidských onemocnění, mohou být na trh 
uváděny pouze v případě, že byly povoleny 
na základě směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zde je registrace léčivých přípravků v případě, že je použito zdravotní tvrzení, uložena jako 
povinnost, přičemž se uvádí znění definice ze směrnice o lécích: výraz „léčebné nebo 
preventivní vlastnosti“ je citace z první části směrnice o léčivých přípravcích, kde je uvedena 
definice léčivého přípravku 2001/83/ES (čl. 1 odst. 2 písm. a)).
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Pozměňovací návrh 422
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Výrobky obsahující nikotin určené 
k účelům humánního lékařství mohou být 
na trh uváděny pouze v případě, že byly 
povoleny na základě směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 423
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 424
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Tato směrnice se nevztahuje na 
výrobky s obsahem nikotinu, které jsou 
povoleny podle směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění, že ustanovení této směrnice se rovněž nevztahují na výrobky s obsahem nikotinu,
které jsou vedeny jako léčiva.

Pozměňovací návrh 425
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. Výrobky s obsahem nikotinu, na něž 
se nevztahuje odstavec 1, mohou být 
uvedeny na trh, jsou-li v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Tím je zajištěno, že se směrnice o tabákových výrobcích vztahuje na všechny ostatní výrobky s 
obsahem nikotinu a že regulace léčivých přípravků bude platit pouze pro dodavatele, kteří 
používají zdravotní tvrzení v souladu s definicí uvedenou ve směrnici o léčivých přípravcích. 
Vylučuje členské státy, které v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/83/ES řadí 
výrobky s obsahem nikotinu k léčivým přípravkům. Jedná se o tzv. „funkční“ definici 
založenou na fyziologických změnách, což je přístup, jenž byl opakovaně zamítnut evropskými 
soudy a který jednoznačně nelze uplatnit na převažující výrobky s obsahem nikotinu, cigarety.

Pozměňovací návrh 426
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. -1 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. Členské státy zajistí, aby výrobky s 
obsahem nikotinu byly v souladu se 
zásadami Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele a bezpečnosti a s dalšími 
příslušnými platnými právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly na výrobky s obsahem nikotinu uplatňovat stávající právní předpisy 
v oblasti ochrany spotřebitelů a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 427
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. -1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1d. Nejpozději do 12 měsíců po vstupu 
této směrnice v platnost předloží každý 
členský stát Komisi zprávu o opatřeních, 
která přijal s cílem provést a prosadit 
právní předpisy uvedené v příloze IIb, 
neboť ty se týkají výrobků s obsahem 
nikotinu a účinnosti těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Povinností předložit zprávu je zajištěn systematičtější přístup a Komisi jsou poskytnuty údaje 
pro přezkum v budoucnu.

Pozměňovací návrh 428
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. -1 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. Výrobky s obsahem nikotinu, na něž 
se nevztahuje odstavec 1, mohou být 
uvedeny na trh, jsou-li v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné ani přiměřené uplatňovat regulaci farmaceutických výrobků na všechny výrobky 
s obsahem nikotinu, jelikož některé z nich nejsou určeny k lékařským účelům a slouží jako 
alternativa ke kouření. Tyto výrobky by měly podléhat stejné regulaci jako tabákové výrobky,
včetně omezení a přezkumu před uvedením na trh.

Pozměňovací návrh 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. -1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1f. Členské státy zavedou zákaz používání 
výrobků s obsahem nikotinu na veřejných 
místech.

Or. pl

Pozměňovací návrh 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. -1 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1g. Členské státy zavedou minimální 
věkovou hranici pro přístup k výrobkům s 
obsahem nikotinu.

Or. pl
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Odůvodnění

Zavedení minimální věkové hranice pro nákup výrobků s obsahem tabáku a nikotinu je v 
souladu s cílem této směrnice.

Pozměňovací návrh 431
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zavádění prahových hodnot nemá smysl, jelikož výrobky, které je přesahují nebo jich 
nedosahují, musí být i přesto příslušným způsobem právně upraveny. Zda se uplatní právní 
předpisy pro léčivé přípravky nebo pro ochranu spotřebitele, záleží na tom, jestli je použito 
terapeutické zdravotní tvrzení, nikoli na náhodně stanovených prahových hodnotách.

Pozměňovací návrh 432
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 433
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 435
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 437
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 438
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 439
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Do 1. dubna 2017 Komise vypracuje 
studii o výrobcích s obsahem nikotinu a 
v souvislosti s tím uspořádá konzultace s 
příslušnými zúčastněnými stranami a 
členskými státy. Ve studii bude zváženo, 
zda je pro výrobky s obsahem nikotinu 
třeba zavést zvláštní právní předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky s obsahem nikotinu jsou potenciálně rozsáhlým trhem se zásadním významem pro 
veřejné zdraví, neboť představují alternativu k cigaretám. Je důležité, aby regulace byla 
pečlivě vypracována a aby měla široký právní dopad – nesmí představovat nadměrnou zátěž 
ani být příliš obecná, neboť musí zachytit veškerá specifická rizika, která jsou s těmito 
výrobky spojena.

Pozměňovací návrh 440
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 441
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

S výhradou ustanovení článků 5, 6 a 12 
musí každé jednotlivé balení a vnější 
balení výrobků obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahové úrovně 
stanovené v odstavci 1, obsahovat toto 
zdravotní varování:

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž jsou dotčena ustanovení článků 5, 6 
a 12 této směrnice, musí každé jednotlivé 
balení a vnější balení výrobků obsahujících 
nikotin, jehož množství je nižší než 
prahové úrovně stanovené v odstavci 1, 
obsahovat toto zdravotní varování:

Or. el

Odůvodnění

Je třeba mít k dispozici rovnocenná opatření v oblasti ochrany spotřebitele a ustanovení
článků 6 a 12 by se měla rovněž vztahovat na výrobky s obsahem nikotinu, jelikož: jsou
návykové, silně ochucené aromaty používanými v potravinách, prodávají se na internetu a na
běžném trhu, a z těchto důvodů je tedy velmi pravděpodobné, že podněcují mladší věkové 
skupiny k užívání návykových látek.
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Pozměňovací návrh 443
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.

Tento výrobek obsahuje nikotin a škodí
Vašemu zdraví.

Or. el

Pozměňovací návrh 444
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.

Tento výrobek obsahuje nikotin a škodí
Vašemu zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
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odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 446
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 447
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 448
Patricia van der Kammen
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Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 449
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 450
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 

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

přizpůsobení umístění, rozvržení, podoby a 
rotace zdravotních varování.

Or. pl

Pozměňovací návrh 451
Konstantinos Poupakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento výrobek může škodit Vašemu 
zdraví

Tento výrobek může škodit Vašemu zdraví 
a je návykový

Or. el

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 452
Sylvana Rapti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tento výrobek může škodit Vašemu 
zdraví

Tento výrobek může škodit Vašemu zdraví 
a je návykový

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 454
Patricia van der Kammen

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 455
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Pozměňovací návrh 457
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 

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

odst. 4a, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 3, čl. 6 
odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 
odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 14 
odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 
[Úřad pro publikace: vložte prosím den 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. it

Pozměňovací návrh 458
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 459
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

neurčitou ode dne [Úřad pro publikace: 
vložte prosím den vstupu této směrnice v 
platnost]:

Or. es

Pozměňovací návrh 460
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 462
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 463
Pablo Arias Echeverría
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 464
Franz Obermayr

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 465
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 

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

odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. it

Pozměňovací návrh 467
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 468
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 469
Konstantinos Poupakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Pozměňovací návrh 470
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 

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

tabákových výrobků, která považují za 
nezbytná pro ochranu veřejného zdraví, a 
to za předpokladu, že tato pravidla 
nespadají do působnosti ustanovení této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 472
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 473
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 474
Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 476
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) výrobky obsahující nikotin;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou povolit uvedení 
tabákových výrobků jiných než cigarety a 
tabáku k ručnímu balení cigaret, jež 
nejsou v souladu s touto směrnicí, na trh 
do [Úřad pro publikace: vložte prosím 
přesné datum: vstupu této směrnice v 
platnost + 42 měsíců].

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou povolit prodej jiných 
tabákových výrobků, jež nejsou v souladu 
s touto směrnicí, do [Úřad pro publikace: 
vložte prosím přesné datum: vstupu této 
směrnice v platnost + 36 měsíců]:

Or. de

Odůvodnění

Podle 18. bodu odůvodnění směrnice 2001/37/ES je nutné stanovit dostatečně dlouhá 
přechodná období, aby se usnadnilo provedení požadovaných změn ve výrobě a ve skladování. 
Členské státy musí mít k dispozici více času na přizpůsobení, jelikož některé členské státy a 
podniky, především malé a střední podniky a zemědělci, směrnice zasáhne výraznějším 
způsobem než ostatní.

Pozměňovací návrh 479
Patricia van der Kammen
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Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice nevstupuje v platnost.

Or. nl

Pozměňovací návrh 480
Christian Engström

Návrh směrnice
Příloha 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIa
Maximální přípustný obsah toxinů v 
tabáku, který neprodukuje kouř, na 
jednotku hmotnosti suchého tabáku:
NNN (N-nitrosonornikotin) a NNK (4-
(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pyren): 5,0 µg/kg

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 481
Christian Engström

Návrh směrnice
Příloha 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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


