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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod 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 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. Povinné sestavení seznamu 
nebezpečných nebo potenciálně 
nebezpečných složek umožní zajistit pro 
širokou veřejnost větší transparentnost, 
pokud jde o škodlivost a složení 
tabákových výrobků, a současně zajistit, 
aby bylo vhodným způsobem přihlédnuto 
k obchodním právům výrobců tabákových 
výrobků a k jejich právům duševního 
vlastnictví a aby byly splněny mezinárodní 
závazky Unie obsažené v dohodách WTO, 
ustanoveních Dohody o technických 
překážkách obchodu a v Dohodě 
o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS).

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
netabákovou dominantní tabákovou 
příchutí či tradičními příchutěmi, jako 
např. mentolovou, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice 
zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové 
výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret a tabákové výrobky jiné než 
šňupavý tabák, 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.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice



AD\939393CS.doc 5/33 PE510.734v03-00

CS

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 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 

(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“ nebo
„organické“. V případech, kdy obal působí 
zavádějícím dojmem, že cigarety jsou 
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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.

méně škodlivé, je třeba v tomto směru 
upravit i zdravotní varování. Komise se 
vyzývá, aby vypracovala vědeckou studii 
o skutečném vlivu těchto výrobků na 
spotřebu tabáku. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat. 
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 
úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k 
boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího 
komplexního programu kontroly tabáku. 
Měla by proto být navržena ustanovení, 
podle nichž by jednotlivá balení a vnější 
balení tabákových výrobků byla označena 
jednotným a zabezpečeným způsobem 
a jejich pohyby zaznamenávány tak, aby 
tyto výrobky bylo možné sledovat 
a dohledávat v rámci Unie a bojovat proti 
nedovolenému obchodu s tabákem 
a tabákovými výrobky, zejména na 
vnějších hranicích Unie, ale i tam, kde 
pocházejí z třetích zemí, a aby bylo možné 
kontrolovat a lépe prosazovat jejich soulad 
s touto směrnicí. Dále by mělo být rovněž 
přijato ustanovení pro zavedení 
bezpečnostních prvků – v rámci 
jednotkového ověřování –, které umožní 
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ověřit pravost výrobků. EU a členské státy 
musí přijmout a prosazovat přiměřená 
opatření pro boj proti pašování a padělání 
a současně zlepšit kontroly 
dodavatelského řetězce výrobků 
a postihovat zločinecké sítě.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(30) Přeshraniční a internetový prodej 
tabákových výrobků, jakož i distribuce 
bezplatných či zlevněných tabákových 
výrobků 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 
a měl by být proto zakázán v souladu s 
prováděcími opatřeními Rámcové úmluvy 
o kontrole tabáku, jíž je EU smluvní 
stranou. 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.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné 
zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro 
aspekty mimo oblast působnosti této 
směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to 
u všech výrobků bez rozdílu na základě 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
veřejného zdraví. Členskému státu by mělo 
být rovněž povoleno zavést přísnější 
opatření pro všechny výrobky bez rozdílu 
na základě specifické situace v dotčeném 
členském státě a za předpokladu, že tato 
opatření jsou odůvodněná potřebou 
ochrany veřejného zdraví. Přísnější 
vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 

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

státy a měla by být v souladu s 
mezinárodními závazky WTO. Přísnější 
vnitrostátní opatření musí být Komisi 
oznamována předem, ta je pak následně 
schvaluje s ohledem na vysokou úroveň 
ochrany zdraví dosaženou prostřednictvím 
této směrnice.

Odůvodnění

EU by měla dodržovat mezinárodní závazky, na nichž se dohodla se svými obchodními 
partnery.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, 
v souladu se Smlouvou a ustanoveními 
WTO, a takovým způsobem, aby 
neohrozily plné provádění této směrnice, 
vnitrostátní právní předpisy týkající se 
aspektů mimo oblast působnosti této 
směrnice, a to pro domácí a dovážené
výrobky bez rozdílu. Členský stát by tak 
například mohl zachovat nebo zavést 
opatření, která stanoví úplnou standardizaci 
balení jiných tabákových výrobků než 
cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret
za předpokladu, že tato opatření nemají 
vliv na plné provádění této směrnice 
a jsou v souladu se Smlouvou. Musí být 
také v souladu se závazky WTO, zejména 
v rámci Dohody o technických překážkách 
obchodu a Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS) a se závazky sjednanými v rámci 
dvoustranných dohod o obchodu 
a investicích, které obvykle zahrnují 
výjimky pro oblast ochrany zdraví. Tato 
ustanovení musí představovat doplňkový 
nástroj boje proti padělání výrobků, jichž 
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se týká tato směrnice. V případě 
technických úprav je vyžadováno 
předběžné oznámení podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Členské státy proto doplní právní 
ustanovení této směrnice o jakákoli 
opatření na ochranu zdraví evropských 
občanů. Členské státy, které čerpají 
značné zisky ze spotřební daně a dalších 
daní z výroby a prodeje tabáku, by např. 
mohly být důrazně vybídnuty, aby tyto 
příjmy používaly na informační 
a preventivní kampaně ve sdělovacích 
prostředcích a mezi mladými lidmi, ve 
vzdělávacích zařízeních sloužících 
mladým občanům.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Tato směrnice by neměla vést ke 
zhoršení životních podmínek lidí, jejichž 
živobytí závisí na pěstování tabáku v 
Evropě a kteří často žijí ve 
znevýhodněných oblastech. Vzhledem k 
tomu, že cílem této směrnice je pouze 
odrazovat od spotřeby tabákových 
výrobků, měla by jakákoli rozhodnutí 
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týkající se složek a přísad patřičně 
zohledňovat případné sociálně-
ekonomické důsledky pro skupiny, jejichž 
živobytí závisí na pěstování tabáku.
Evropské odvětví pěstování tabáku by 
mělo být chráněno, protože představuje 
pouze velmi malou část spotřeby v EU a 
zároveň přispívá k ekonomické stabilitě 
některých evropských oblastí, kde je 
omezený rozsah alternativních plodin.
Snížení nebo ukončení pěstování tabáku v 
EU by nemělo žádný vliv na výši spotřeby, 
ale vedlo by ke zvýšení dovozů z třetích 
zemí a ke snížení norem kvality.

Odůvodnění

Odvětví pěstování tabáku je nejslabším článkem ve výrobním řetězci tabáku, a proto je 
nezbytné chránit ho před nepotřebnou a nadměrnou regulací.

Pozměňovací návrh 13

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;

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) požadavku zavést systém pro sledování 
a dohledávání tabákových výrobků mimo 
kontrolu tabákového průmyslu s cílem 
zabezpečit dodavatelský řetězec a pomoci 
při odhalování, prevenci a trestání 
nezákonného obchodu;
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4) „charakteristickou příchutí“ osobitá 
ovocná nebo cukrovinková chuť, kterou 
výrobku dodává aroma nebo kombinace 
aromat rozeznatelná před nebo při užití 
tabákového výrobku za zamýšleným 
účelem. Pro účely této definice pojmů, 
nejsou tabák a mentol považovány za 
ovocnou či cukrovinkovou příchuť;

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „doutníkem“ tabákový smotek, jehož 
kouření zahrnuje spalovací proces a jehož 
podrobnou definici uvádí čl. 4 odst. 1 
směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. 
června 2011 o struktuře a sazbách 

6) „doutníkem“ nebo „doutníčkem“
tabákový smotek včetně malého typu 
doutníku s průměrem do 8 mm, jehož 
kouření zahrnuje spalovací proces a jehož 
podrobnou definici uvádí čl. 4 odst. 1 
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spotřební daně z tabákových výrobků ; směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 
21. června 2011 o struktuře a sazbách 
spotřební daně z tabákových výrobků;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „aromatem“ přísada dodávající vůni 
a/nebo chuť;

13) „aromatem“ přísada dodávající vůni 
a/nebo chuť, s výjimkou mentolu;

Odůvodnění

Mentol je především konzumován dospělými v pokročilém věku, a proto není jeho zákaz 
v souladu s hlavním cílem této směrnice, jímž je zabránit mladým lidem v tom, aby začali 
kouřit. Zákaz používání mentolu by nebyl v souladu s článkem 2.2. Dohody o technických 
překážkách obchodu a to vzhledem k tomu, že by k dispozici měla být spíše opatření, která 
méně omezují obchod, než přímý zákaz.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „složkou“ přísady, tabák (listy a jiné 
přírodní, zpracované nebo nezpracované 
části tabákových rostlin včetně pórovitého 

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

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a) „rekonstituovaným tabákem“ 
výrobek, který vzniká při výrobě 
tabákových výrobků spojením různých 
částí rozdrobené tabákové rostliny, který 
je používán jako obal na doutníky a 
doutníčky buď v podobě plátů nebo 
samostatných pásů nebo jako složka 
tabákové směsi pro cigarety a další 
tabákové výrobky;

Pozměňovací návrh 22

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“ jakákoliv dodávka
výrobků pro účely jejich distribuce, 
spotřeby nebo použití v Unii, za úplatu či 
zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na 
dálku;

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s přísadami, které 
vytvářejí nebo uvolňují příchuť, která 
není pro tabák ani mentol příznačná, 
v souladu s ustanoveními odstavce 2.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák k 

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

povrchu, který se stává viditelným při 
otevření jednotlivého balení. Jak obecné 
varování, tak informační zpráva musí 
pokrývat 50 % povrchu, na němž jsou 
vytištěna.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Na každém jednotlivém balení tabáku ke 
kouření a jakémkoliv vnějším balení musí 
být uvedena kombinovaná zdravotní 
varování, jež zaručují právo spotřebitele 
na přístup k dostatečným a spolehlivým 
informacím. Tato varování musí:

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Zdravotní varování plní stejnou informativní funkci na horním i spodním okraji balení; 
umístění na spodní okraj nenarušuje způsob otevírání, a proto jej lze považovat za opatření, 
které méně omezuje obchod (článek 2.2 Dohody o technických překážkách obchodu).

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

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 
připevněno pomocí neodstranitelných 
nálepek 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.

Odůvodnění

Používání neodstranitelných nálepek na doutnících by mělo být zachováno, neboť výrobci 
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užívají mezinárodně standardizovaných balení, která jsou v poslední fázi výrobního procesu 
opatřena pro každou zemi specifickými neodstranitelnými nálepkami se zdravotním 
varováním. Zákaz neodstranitelných nálepek by omezil mezinárodní obchod.

Pozměňovací návrh 31

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. Obecné 
varování by mohlo být umístěno pomocí 
samolepicího papíru za předpokladu, že 
jej nelze odstranit. Členské státy mohou 
rozhodnout o bodové velikosti fontu podle 
požadavků daného jazyka s tím, že velikost 
fontu uvedená v jejich právním předpise 
bude taková, aby nápis zabíral co největší 
část plochy vyhrazené pro požadovaný 
text; 

Pozměňovací návrh 32

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;

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

Spotřebitelé by neměli být ochuzeni o informace o výrobku, tyto informace však nesmí být 
zavádějící. Opatření, která méně omezují obchod (například zákaz pouze nepravdivých či 
zavádějících popisů), způsobují, že toto nařízení není v souladu s článkem 2.2 Dohody 
o technických překážkách obchodu.

Pozměňovací návrh 34

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 symboly, jména, figurativní 
nebo jiné znaky, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Článek 13

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 
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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.

Odůvodnění

Součástí tohoto článku jsou návrhy, které technicky brání obchodu, aniž by byly podloženy 
vědeckými důkazy o jejich vlivu na rozhodnutí mladých lidí začít s kouřením. Způsob otevírání 
krabičky cigaret navíc nezvyšuje ani nesnižuje sklony ke kouření.

Pozměňovací návrh 36

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. S cílem umožnit účinné sledování a 
identifikaci členské státy vyžadují, aby 
jedinečná, bezpečná a neodstranitelná 
identifikační označení (dále jen 
„jedinečná identifikační označení“), jako 
například kódy či známky, tvořila součást 
všech jednotlivých krabiček a balení 
a jakýchkoli vnějších balení cigaret nebo 
aby byla na ně upevněna. 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.

Pozměňovací návrh 37

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.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) název výrobku; e) název a popis výrobku;

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 40

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 vyžadují, aby technologie 
sledování a dohledávání, která je podle 
odstavce 6 schopna elektronicky číst 
a zasílat údaje skladovacímu zařízení, 
jehož vlastnictví stojí mimo vliv výrobců 
tabákových výrobků a jejich partnerů 
v dodavatelském řetězci, byla přístupná 
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. Tyto 
hospodářské subjekty zaznamenají 
převzetí všech jednotlivých balení a 
vnějších balení do své držby, jakož 
i veškeré jejich interní pohyby a konečný 
výstup z jejich držby. V souladu s čl. 14 
odst. 1 bude tato povinnost splněna
prostřednictvím záznamu v souhrnné 
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formě, např. záznamu vnějšího balení, za 
předpokladu, že zůstane umožněno 
sledování a dohledávání jednotlivých 
balení.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že povinnost sledování a dohledávání připadá 
členským státům a že nemůže být splněna tabákovým průmyslem či mu být svěřena. Jinak by 
předložený návrh, pokud by byl proveden, mohl vést k opačnému výsledku.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby v souladu se 
soulským protokolem o odstranění 
nezákonného obchodu s tabákovými 
výrobky byla technologie používaná pro 
sledování a dohledávání ve vlastnictví 
hospodářských subjektů, které nemají 
žádné právní ani obchodní vazby 
v dodavatelském řetězci na tabákový 
průmysl. 

Pozměňovací návrh 42

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, 

6. Členské státy uzavřou smlouvy 
o uchovávání údajů s třetí stranou, jíž 
může být agentura členského státu, která 
je právně nezávislá na tabákových 
společnostech nebo jejich partnerech 
v dodavatelském řetězci a která bude 
spravovat zařízení pro ukládání údajů 
týkajících se dotčeného výrobce nebo 
dovozce. Zařízení pro uchovávání údajů se 
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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.

fyzicky nachází na území Unie. Členské 
státy zajistí plnou transparentnost.
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.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Hlava II – kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tabák pro orální užití Tabákové výrobky, které neprodukují 
kouř

Pozměňovací návrh 44

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 

vypouští se
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výrobků pro orální užití na trh.

Odůvodnění

Zákaz tabákových výrobků k orálnímu užití v EU není v souladu s článkem 2.2 Dohody WTO 
o technických překážkách obchodu, neboť se jedná o opatření, které omezuje obchod více, než 
je k dosažení cílů stanovených EU v oblasti zdraví potřeba. Návrh neoprávněně rozlišuje mezi 
obdobnými výrobky produkovanými různými členy WTO [články I a III dohody GATT 
a článek 2.1 Dohody o technických překážkách obchodu] a zakazuje výrobky, které jsou méně 
škodlivé než všechny další tabákové výrobky, které se mohou v Evropě prodávat.

Pozměňovací návrh 45

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 zakážou přeshraniční 
prodej tabákových výrobků spotřebitelům 
nacházejícím se v Unii a stejně tak 
i distribuci bezplatných či zlevněných 
tabákových výrobků, a to i formou 
přeshraničního prodeje na dálku.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 47

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

Pozměňovací návrh 48

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

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členský stát si zachovává možnost 
omezit ze závažných důvodů týkajících se 
ochrany veřejného zdraví dovoz tabáku 
pro osobní potřebu. Toto omezení musí 
být zejména možné uplatňovat, pokud 
existuje podstatný rozdíl v ceně mezi 
jednotlivými oblastmi původu nebo pokud 
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nejsou zdravotní varování uvedena 
v úředním jazyce / úředních jazycích 
země, v níž je výrobek zakoupen.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy zakážou maloobchodním 
prodejcům usazeným na jejich území 
distribuovat prostřednictvím 
přeshraničních kanálů distribuujících na 
dálku nebo jakýchkoli jiných 
distribučních kanálů tabákové výrobky 
zdarma nebo se slevou.

Pozměňovací návrh 51

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

Pozměňovací návrh 52

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

Pozměňovací návrh 53

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

Pozměňovací návrh 54

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 

vypouští se
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stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 
nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

Pozměňovací návrh 55

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. Pokud jsou výrobky obsahující nikotin
prezentovány jako výrobky s vlastnostmi 
vhodnými k léčbě či prevenci, mohou být 
na trh uváděny pouze v případě, že byly 
povoleny na základě směrnice 2001/83/ES.

Odůvodnění

O výrobcích obsahujících nikotin, jako jsou elektronické cigarety, se netvrdí, že zlepšují lidské 
zdraví, a proto by neměly být označovány za léčivé přípravky. Takovéto označení by omezilo 
jejich dostupnost na trhu, přičemž škodlivější tabákové výrobky by byly i nadále volně 
přístupné.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Členský stát může 
rovněž zavést přísnější opatření na základě 

2. Členský stát může nicméně v oblastech 
upravených touto směrnicí ze závažných 
důvodů týkajících se ochrany veřejného 
zdraví zachovat přísnější vnitrostátní 
opatření, která jsou použitelná pro všechny 
výrobky bez rozdílu. Členský stát může 
rovněž zavést přísnější opatření na základě 
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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.

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 
ochran y zdraví dosažené prostřednictvím 
této směrnice ověří, zda jsou k dosažení 
příslušného cíle odůvodněná, nutná
a přiměřená, zda jsou v souladu s touto 
směrnicí, se Smlouvou a mezinárodními 
závazky EU, včetně závazků WTO, 
zejména s ohledem na Dohodu o 
technických překážkách obchodu,
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.

Odůvodnění

EU musí při navrhování právních předpisů zohlednit mezinárodní závazky.

Pozměňovací návrh 57

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 + 42
měsíců]:
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu směrnice je aktualizace směrnice 2001/37/ES o tabákových výrobcích, 
jejíž provedení je nezbytné s ohledem na vývoj vědeckých poznatků a trhu, k němuž došlo 
během posledních deseti let. Tímto návrhem Komise také reaguje na několik výzev 
Evropského parlamentu v různých usneseních z let 2007, 2009 a 2011 a ubírá se stejným 
směrem jako Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku přijatá 
v roce 2005, jejímž cílem je, aby spotřebitelé byli vhodným způsobem informováni 
o nebezpečí, které tabák představuje.

Tato nová směrnice by měla zaručit vyšší úroveň ochrany zdraví a zbrzdit spotřebu tabáku 
mezi mladými lidmi. V zájmu uskutečnění tohoto cíle se navrhují některá opatření týkající se 
balení (75 % krabičky by mělo být pokryto textem se zdravotní tématikou), použitých složek 
(zakázány by byly výrobky, v nichž se používající aromata, například mentol), velikosti 
výrobků (nadále by nebyly povoleny tenké cigarety) nebo sledovatelnosti. Tato opatření se 
nebudou týkat doutníků a dýmkového tabáku, které se budou nadále řídit stávající směrnicí.

Navrhovatel se naprosto ztotožňuje s cílem tohoto návrhu, jímž je ochrana veřejného zdraví.
Zdůrazňuje rovněž, že tento cíl je třeba sledovat s ohledem na mezinárodní obchodní závazky 
Evropské unie, zejména v souvislosti s Dohodou o technických překážkách obchodu 
a Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Navrhovatel se 
domnívá, že v případě potřeby je na místě předem konzultovat partnery Evropské unie ve 
výborech pro technické překážky obchodu a pro obchodní aspekty práv k duševnímu 
vlastnictví, které jsou k tomuto účelu zřízeny.

Ve dnech 6. a 7. března si členové výboru pro technické překážky obchodu vyměnili názory 
týkající se návrhu Komise. Při této příležitosti vyjádřily některé země produkující tabák, které 
jsou členy výboru, své výhrady k textu, uvedly, že tento návrh může být v rozporu 
s některými závazky vyplývajícími z Dohody o technických překážkách obchodu, Dohody 
o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a dohody GATT, a zpochybnily 
přiměřenost navrhovaných opatření1.

Dominikánská republika, která vyváží 10 % své produkce tabáku do Evropské unie, tak měla 
za to, že některá opatření v tomto návrhu jsou v rozporu konkrétně s článkem 2.2 Dohody 
o technických překážkách obchodu, v němž se stanoví, že „technické předpisy nebudou 
omezovat obchod více, než je třeba ke splnění oprávněného cíle, berouce přitom v úvahu 
rizika, která by nesplnění mohlo způsobit“, a upřesňuje se, že hodnocení rizik se zakládá na 
„vědeckých informacích“2.

Opatření týkající se používání generických krabiček („plain packaging“), na nichž není 
uvedeno žádné logo ani vizuální identita značky, navíc vyvolávají řadu otázek týkajících se 
                                               
1 Výhrady vyjádřili tito členové: Dominikánská republika, Nikaragua, Indonésie, Malawi, Filipíny, Honduras, 
Mexiko, Kuba a Zambie. Unie naopak získala podporu Norska, Austrálie a Nového Zélandu.
2 Mezi opatření citovaná v dokumentu Dominikánské republiky patří mimo jiné standardizace krabiček, zákaz 
popisných prvků, zákaz tenkých cigaret, generalizace generické krabičky (plain packaging) a zákaz 
aromatických přísad.
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právní slučitelnosti s opatřeními uvedenými v dohodách o duševním vlastnictví a o ochraně 
známek.

Je třeba připomenout, že některé třetí země již zavedly velmi přísné právní předpisy týkající 
se obalů, například Austrálie, která v nedávné době schválila zákon, kterým se zavádí 
povinnost používat generické krabičky za účelem snížení spotřeby tabáku tím, že se potlačí 
přitažlivost krabičky a posílí se dopad textu se zdravotní tématikou1.

Austrálie v těchto dnech přesto čelí čtyřem žalobám podaným ke smírčímu orgánu WTO2.
Mezi uvedená opatření, s nimiž nejsou opatření přijatá Austrálií slučitelná, patří Dohoda 
o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, zejména její článek 20, v němž se 
stanoví, že „užívání ochranné známky (…) nebude neodůvodněně zatěžováno zvláštními 
požadavky, jako je (…) užívání způsobem, který by byl na újmu schopnosti rozlišit zboží 
a služby jednoho podniku od zboží a služeb jiných podniků“.

Paralelně s těmito žalobami k WTO podal tabákový průmysl3 rovněž žaloby proti australským 
orgánům v rámci mezinárodních arbitrážních mechanismů na ochranu investic a stejně tak 
proti Uruguayi, zemi, která rovněž zavedla restriktivní opatření týkající se cigaretových 
krabiček.

Navrhovatel uznává, že v zájmu odůvodněném veřejným zdravím má být 75 % krabičky 
pokryto textem se zdravotní tematikou, ale domnívá se, že by bylo užitečné a vhodné 
umožnit, aby zbývající prostor (25 %) mohla využít značka pro vlastní vizuální identitu.
Generalizace krabičky bez loga a nepřítomnost vlastní vizuální identity by kromě toho mohla 
vést k většímu riziku padělání, což by vedlo ke ztrátě příjmů z daní v členských státech a ke 
zvýšené spotřebě produktů, které jsou ještě nebezpečnější, neboť se jedná o padělky.

Návrh Komise nevyžaduje striktně používání generických krabiček, je v této otázce relativně 
mlhavý a umožňuje například členským státům, aby zaváděly přísnější opatření týkající se 
podoby krabiček. V článku 12 navíc zavádí zákaz používat prvky zahrnující zejména „texty, 
symboly, jména, obchodní značky, figurativní nebo jiné znaky“, tedy vše, co představuje 
vizuální identitu značky.

Navrhovatel však považuje za nutné připomenout, že návrh Komise se mu zdá být relativně 
vyvážený. Pokud jde o podrobnosti tohoto návrhu, navrhovatel raději počká na různá 
stanoviska, která budou vyjádřena ve Výboru pro mezinárodní obchod, a až poté vydá další 
doporučení.

                                               
1 Tobacco Plain Packaging Act, který schválil australský parlament v roce 2011 a který vstoupil v platnost 
v prosinci 2012.
2 Žaloby podaly Ukrajina (březen 2012), Honduras (duben 2012), Dominikánská republika (červenec 2012) 
a Kuba (květen 2013).
3 Konkrétně společnost Philip Morris.
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