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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

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

Vzhledem k tomu, že 70 % kuřáků začne kouřit před dovršením 18 let, je hlavním cílem 
návrhu omezit přístup dětí a mladých lidí k tabákovým výrobkům. Navrhovatelka se domnívá, 
že přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku by neměl být povolen, neboť nelze 
účinně ověřit věk potenciálního kupujícího. Stále tak existuje nebezpečí, že by si tabákový 
výrobek mohli zakoupit nezletilí. 
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Výrobky obsahující nikotin, například elektronické cigarety, obsahují toxické chemické látky 
a složky charakteristické pro tabák, které mohou být pro spotřebitele nebezpečné. Z analýz 
v této oblasti také vyplývá, že náplně do elektronických cigaret, na nichž je uvedeno, že 
neobsahují žádný nikotin, ve skutečnosti naopak v mnoha případech obsahují nízké 
koncentrace nikotinu. Z toho důvodu by všechny výrobky obsahující nikotin měly podléhat 
kontrole. V opačném případě by výrobky obsahující nikotin, jehož množství je jen o málo 
nižší než navrhované prahové úrovně, mohly být uvedeny na trh bez jakéhokoli povolení. Jak 
již bylo uvedeno výše, nejedná se zde pouze o obsah nikotinu, ale i o směs všech látek jako 
takovou. Spotřebitelé rovněž uvádějí, že elektronické cigarety používají zejména proto, aby 
přestali kouřit, což naznačuje, že je považují za léčivý přípravek. Navrhovatelka proto 
doporučuje registrovat všechny výrobky obsahující nikotin v souladu se směrnicí o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (2001/83/ES).

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

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků 
s charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 

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

kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly 
k určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno i tehdy, 
pokud jejich následkem vzniká určitá 
charakteristická příchuť, a to v případě, 
jsou-li tyto přísady nezbytné pro výrobu 
těchto výrobků. Komise by měla zajistit 
jednotné podmínky pro provádění 
ustanovení o charakteristické příchuti. Při 
těchto rozhodovacích procesech by měla 
být využívána ze strany členských států a 
Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 6 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 12 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(30) Přeshraniční prodej tabáku na dálku 
usnadňuje mladým lidem přístup 
k tabákovým výrobkům a v jeho důsledku 
může být oslabeno dodržování požadavků 
stanovených právními předpisy o kontrole 
tabáku a zejména touto směrnicí. 
Přeshraniční prodej tabáku na dálku by
proto měl být zakázán.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 16 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin. 
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. Budou-
li všechny výrobky obsahující nikotin 
podléhat stejnému právnímu rámci, vyjasní 
se právní situace, odstraní se rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, zajistí se 
rovné zacházení se všemi výrobky 
obsahujícími nikotin, jež jsou používané 
k odvykání kouření, a vytvoří se podněty 
pro výzkum a inovace v oblasti odvykání 
kouření. Tímto by nemělo být dotčeno 
použití směrnice 2001/83/ES na jiné 
výrobky, které upravuje tato směrnice, 
vyhovují-li podmínkám směrnice 
2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k příslušnému článku 18 navrhované směrnice.
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Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k souvisejícímu článku navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přeshraničního prodeje tabákových 
výrobků na dálku;

d) zákazu přeshraničního prodeje 
tabákových výrobků na dálku;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 16 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „zásadní přísadou“ složka, která je 
nezbytná pro výrobu tabákových výrobků;



PE508.048v01-00 12/31 PA\931507CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

V zájmu upřesnění článku 6 navrhované směrnice je nezbytné vymezit definici „zásadní
přísady“.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 16 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 16 navrhované směrnice.
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Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 3 odst. 1 stanoví maximální obsahy látek v cigaretách uváděných na trh nebo vyráběných 
v členských státech, a proto má přímý dopad na oblast působnosti navrhované směrnice. 
Maximální obsahy látek jsou proto považovány za podstatné prvky legislativního aktu a jejich 
jakákoli změna by měla být předmětem řádného legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V rámci navrhované směrnice by mělo být dovoleno užívat veškeré přísady, které jsou 
nezbytné pro výrobu tabákových produktů; proto je nutné tuto skutečnost zřetelně zohlednit 
v textu.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – druhý pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem vymezení jednotných pravidel, jež 
se týkají postupů, na základě kterých se 
rozhoduje o tom, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1. 

Or. en

Odůvodnění

Další pravidla by měla být vypracována a stanovena formou aktu v přenesené pravomoci, a 
nikoli prováděcího aktu. Prováděcí akt by bylo možné použít v případech, kdy se usiluje o 
provádění již stanovených pravidel.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V rámci navrhované směrnice by mělo být dovoleno užívat veškeré přísady, které jsou 
nezbytné pro výrobu tabákových produktů; proto je nutné tuto skutečnost zřetelně zohlednit 
v textu.
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Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednotného přístupu ke všem tabákovým výrobkům a zamezení roztříštěnému 
trhu by tato výjimka měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jejich grafickou 
integritu a viditelnost musí být zdravotní
varování vytištěna neodstranitelně, musí 
být nesmazatelná a nesmí být žádným 
způsobem skryta nebo narušena použitím 
kolků, cenovek, sledovacích a 
dohledávacích značek, bezpečnostních 
prvků nebo jakýmkoliv typem balení, 
pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného 
prostředku nebo otvíráním jednotlivého 
balení.

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

Or. en

Odůvodnění

Grafická integrita a viditelnost jsou již uvedeny v bodu odůvodnění 23, a proto není nutné 
tento cíl v tomto článku opakovat.
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Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V čl. 8 odst. 3 je již stanoveno, že obecné varování a informační zpráva se vytisknou na 
bočních stranách jednotlivých balení cigaret a že v případě tabáku k ručnímu balení cigaret 
musí být informační sdělení vytištěno na povrchu, který je vidět při otevření balení výrobku. 
V článku 9 je pak vymezen formát zdravotních varování. Není proto vhodné, aby umístění a 
formát zdravotních varování byly určeny aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto aspekty jsou již stanoveny v čl. 9 odst. 3, a ustanovení je tedy duplicitní.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

potřeby přizpůsobení knihovny obrazových 
varování uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto 
článku s ohledem na vědecký a tržní vývoj;
__________________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: šest 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit lhůtu, v níž Komise vytvoří knihovnu obrazových varování, neboť to 
umožní náležité provádění článku 9.

Pozměňovací návrh 24
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 a rotace 
zdravotních varování;

Or. en

Odůvodnění

V čl. 9 odst. 1 je již stanoveno, že kombinovaná zdravotní varování musí být umístěna na 
horním okraji balení výrobku a jakéhokoliv vnějšího balení. Proporce a formát varování jsou 
navíc rovněž vymezeny v čl. 9 odst. 1. Je proto nevhodné, aby formát, umístění a proporce 
varování byly vymezeny aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 25
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
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Or. en

Odůvodnění

V čl. 7 odst. 3 jsou uvedena obecná ustanovení, jež zajišťují grafickou integritu a viditelnost 
zdravotních varování, a proto jsou v něm zahrnuty podstatné prvky legislativního aktu a 
jakékoli výjimky by měly být v daném legislativním aktu jasně vymezeny.

Pozměňovací návrh 26
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. en

Odůvodnění

Zavedení nových povinností týkajících se příslušných tabákových výrobků má vliv na oblast 
působnosti článků 8–10, a proto by k němu mělo dojít na základě uvážení legislativních 
orgánů a mělo by být předmětem řádného legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – druhý pododstavec

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

Odůvodnění

Výrobek buď negativní účinek na zdraví má, nebo jej nemá. Varování by v otázce škodlivosti 
výrobku mělo být jednoznačné.



PA\931507CS.doc 19/31 PE508.048v01-00

CS

Pozměňovací návrh 28
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. en

Odůvodnění

Mezi cigaretami o průměru menším než 7,5 mm a potenciálními novými uživateli neexistuje 
přímá souvislost. Nepodložené přesvědčení, tj. zavádějící představu o výrobku, o jeho 
určitých pozitivních účincích nevyvolává samotný průměr, ale symboly, figurativní znaky, 
texty apod. Směrnice Rady 2011/64/EU definuje cigaretu na základě její délky, nikoli 
průměru.

Pozměňovací návrh 29
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 s ostrými hranami. 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.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba konkrétně uvést, jaké hrany musí balení cigaret mít, aby se odstranily nejasnosti 
ohledně hran balení.

Pozměňovací návrh 30
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

Odůvodnění

Tvar i velikost balení již byly jednoznačně stanoveny v samotném legislativním aktu (tvar 
kvádru, varování pokrývajíci 75 % plochy na přední i zadní straně balení, výška, šířka atd.). 
Rozsáhlejším opatřením by byla úplná harmonizace, o níž by však měl rozhodnout legislativní 
orgán.

Pozměňovací návrh 31
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
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Odůvodnění

Tvar jednotlivého balení cigaret a tvar jednotlivého balení tabáku k ručnímu balení cigaret 
jsou již vymezeny v čl. 13 odst. 1 navrhované směrnice. Stanovení povinného tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, jiných než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, 
by tak mělo být předmětem řádného legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 32
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 přijmout do …*
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 22 za účelem:

__________________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
dvanáct měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit lhůtu, v níž Komise vymezí klíčové prvky smlouvy a technické standardy, 
pokud jde o jedinečné identifikátory a bezpečnostní prvky, a umožní tak náležité provádění 
článku 14.

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobení ustanovení s ohledem na předložený pozměňovací návrh k návětí čl. 14 
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odst. 9 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobení ustanovení předloženému pozměňovacímu návrhu k návětí čl. 14 odst. 
9 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Hlava 2 – kapitola 3 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tabák pro orální užití Tabákové výrobky, které neprodukují 
kouř

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí
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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 zakáží přeshraniční prodej 
tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z cílů navrhované směrnice je omezit přístup dětí a mládeže k tabákovým výrobkům. 
Povolení elektronického prodeje těchto výrobků by nezajistilo, že tohoto cíle bude dosaženo.

Pozměňovací návrh 37
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

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b
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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 39
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
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. en

Odůvodnění

Z analýz vyplývá, že elektronické cigarety obsahují chemické látky a složky, které ohrožují 
spotřebitele. Z toho důvodu by všechny výrobky obsahující nikotin měly podléhat kontrole. 
V opačném případě by výrobky obsahující nikotin, jehož koncentrace je jen o málo nižší než 
navrhované prahové úrovně, mohly být uvedeny na trh bez jakéhokoli povolení. Nejedná se 
zde pouze o koncentraci nikotinu, ale i o směs všech látek. Spotřebitelé rovněž uvádějí, že 
elektronické cigarety používají zejména proto, aby přestali kouřit, považují je za léčivý 
přípravek, a proto by měly být registrovány v souladu se směrnicí 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby výrobky 
obsahující nikotin nebyly prodávány 
osobám nesplňujícím stanovenou věkovou 
hranici pro nákup tabákových výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
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

Pozměňovací návrh 47
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. en

Pozměňovací návrh 48
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
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Or. en

Pozměňovací návrh 49
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. en

Pozměňovací návrh 50
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 3, musí splňovat požadavky 

vypouští se
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uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:
a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
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. en

Pozměňovací návrh 53
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 + 36
měsíců]:

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné poskytnout členským státům více času, aby se mohly přizpůsobit změnám, neboť 
některé z nich, a tím i společnosti, zejména malé a střední podniky, a zemědělci budou touto 
směrnicí dotčeni více než jiní.

Pozměňovací návrh 54
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

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 18 navrhované směrnice.
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PŘÍLOHA – SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes 

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Seznam není vyčerpávající.


