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Pozměňovací návrh 21
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pokyny pro uplatňování článku 13 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku požadují, aby 
strany úmluvy zakázaly vystavování a viditelné umísťování tabákových produktů v prodejním 
místě, protože jde o způsob jejich reklamy a propagace.  Tytéž pokyny také doporučují 
zakázat internetový prodej tabáku.

Pozměňovací návrh 22
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rozsah vnitřního trhu s tabákovými (6) Rozsah vnitřního trhu s tabákovými 
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a souvisejícími výrobky, vzrůstající sklon 
výrobců tabákových výrobků soustředit 
výrobu pro celou Unii jen do malého počtu 
výrobních závodů v členských státech, což 
vede ke značným objemům přeshraničního 
obchodu s tabákovými a souvisejícími 
výrobky, vyžadují za účelem dosažení 
hladkého fungování vnitřního trhu 
legislativní opatření spíše na úrovni Unie 
než na vnitrostátní úrovni.

a souvisejícími výrobky, vzrůstající sklon 
výrobců tabákových výrobků soustředit 
výrobu pro celou Unii jen do malého počtu 
výrobních závodů v členských státech, což 
vede ke značným objemům přeshraničního 
obchodu s tabákovými a souvisejícími 
výrobky, vyžadují za účelem dosažení 
hladkého fungování vnitřního trhu 
přísnější legislativní opatření na úrovni 
Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Evropská unie by měla věnovat 
zvláštní pozornost produkci tabáku 
ve znevýhodněný oblastech, především 
v nejvzdálenějších regionech, kde často 
souvisí se zvláštními environmentálními, 
zeměpisnými a socioekonomickými 
podmínkami, kde jsou uplatňovány 
tradičnější a ekologičtější metody, a Unie 
by měla členským státům umožnit, aby 
prováděly zvláštní opatření, která v těchto 
regionech zajistí trvalou produkci s cílem 
zachovat odpovídající pracovní místa.

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Bylo prokázáno, že výrazným 
karcinogenem v tabáku je polonium 210. 
Kombinací jednoduchých opatření by bylo 
možno jej z cigaret téměř zcela odstranit. 
Je proto záhodno stanovit takovou 
maximální úroveň polonia 210, v jejímž 
důsledku by se snížil současný obsah 
polonia 210 v cigaretách o 95 %. Měla by 
být vypracována norma ISO pro měření 
obsahu polonia 210 v tabáku.

Or. en
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Odůvodnění

Polonium 210 je produkt rozpadu uranu, který je obsažen v hnojivech vyráběných z fosfátové 
rudy bohaté na uran. Kontaminuje listy tabáku vzduchem prostřednictvím radonu 222 
a kořeny prostřednictvím olova 210. Při hoření se polonium 210 odpařuje a kuřáci jej 
vdechují. Je alfa zářičem. Alfa záření je vně těla neškodné, ale jakmile je v lidském těle, jde 
o „nejnebezpečnější formu záření“ (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Pozměňovací návrh 26
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné 
a vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, konkrétně zohledněním vědeckého 
vývoje a mezinárodně přijatých standardů
vyhodnocování jejich toxicity 
a návykovosti.

Or. de



AM\936107CS.doc 7/142 PE510.761v01-00

CS

Pozměňovací návrh 28
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné 
a vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední rovněž jejich 
toxicita a návykovost, která se vyhodnotí 
na základě nejnovějších vědeckých zjištění 
a mezinárodně přijatých standardů.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Roger Helmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise neharmonizuje odpovídajícím způsobem složky. Do značné míry tuto věc 
ponechává na provedení obecných ustanovení v jednotlivých členských státech, přičemž však 
může snadno dojít k rozdílným interpretacím. Je vhodnější vytvořit na úrovni EU pozitivní 
seznam povolených složek, aby bylo dosaženo řádné harmonizace.
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Pozměňovací návrh 31
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Je důležité se zabývat nejen 
vlastnostmi přísad samých, ale také 
vlastnostmi jejich spalin. Přísady a jejich 
spaliny by neměly splňovat kritéria řadící 
je mezi nebezpečné látky podle nařízení 
(ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, kterým 
se mění a zrušují směrnice 67/548/EHS 
a 1999/45/ES a mění nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být povoleny pouze přísady, které – samy o sobě nebo po shoření – nejsou 
nebezpečné.

Pozměňovací návrh 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s jinou než charakteristickou 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků s jinou než 
charakteristickou tabákovou a mentolovou 
příchutí, které mohou usnadnit zahájení 
konzumace tabáku nebo ovlivnit formy 
konzumace.
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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)36.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož 
i začínání s kouřením mezi mladými lidmi.
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret)36.

(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. Komise se vyzývá, aby 
provedla vědeckou studii zaměřenou na 
skutečný vliv těchto výrobků na zahájení 
užívání tabáku.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 34
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s jinou než charakteristickou 
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)36.

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

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech je mentol tradičně zavedenou přísadou tabákových výrobků. 
Zaujmout k mentolu stejný přístup jako k ostatním přísadám by v těchto členských státech 
vedlo k nepřiměřenému dopadu na trh s tabákovými výrobky a mohlo by v těchto státech 
rovněž vést k nárůstu nelegálního prodeje. Kromě toho nejsou uvedené vědecké důkazy 
jednoznačné.

Pozměňovací návrh 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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 jinou než charakteristickou 
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)36.

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 36
Roger Helmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s jinou než charakteristickou 
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 

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou příchutí 
připomínající ovoce nebo cukrovinky, 
které mohou usnadnit zahájení konzumace 
tabáku mezi mladými lidmi.
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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)36.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí, které mohou usnadnit 
zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit 
formy konzumace. V řadě zemí například 
došlo k postupnému nárůstu prodeje 
výrobků obsahujících mentol, přestože 
došlo k celkovému snížení výskytu 
kouření. V řadě studií je uvedeno, že 
tabákové výrobky s mentolovou přísadou 
mohou usnadnit vdechování, jakož 
i začínání s kouřením mezi mladými lidmi. 
Mělo by se zabránit opatřením, která 
zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret)36.

(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.

Or. de

Odůvodnění

Uvedené studie nejsou k odůvodnění diskreditace mentolových cigaret v právních předpisech 
dostatečné.
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Pozměňovací návrh 38
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s jinou než charakteristickou 
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)36.

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s 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)36.

Or. en

Odůvodnění

Upravovat pouze „charakteristickou příchuť“ je příliš jednostranné. Úprava by se měla 
vztahovat na všechny příchutě.

Pozměňovací návrh 39
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

s příchutěmi nezakazuje použití 
jednotlivých přísad v jejich kombinaci, 
avšak ukládá výrobcům povinnost snížit 
přísadu nebo kombinaci přísad tak, aby 
přísady nadále nevedly k určité příchuti. 
Použití přísad nezbytných pro výrobu 
tabákových výrobků by mělo být dovoleno, 
pokud nevedou k určité příchuti a nejsou 
spojeny s přitažlivostí. Použití této 
směrnice by nemělo vést k diskriminaci 
mezi jednotlivými odrůdami tabáku.

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení by se měla vztahovat na všechny příchutě. V tomto případě by byl také odkaz 
na zkušební skupiny zbytečný. Ustanovení týkající se přísad nezbytných pro výrobu by měla 
být sladěna s ustanoveními pokynů WHO o složkách.

Pozměňovací návrh 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zákaz tabákových výrobků 
s charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly 
k určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků by mělo být dovoleno, pokud 
nevedou k určité charakteristické příchuti. 

(16) Zákaz tabákových výrobků 
s charakteristickou příchutí nezakazuje 
použití jednotlivých přísad v jejich 
kombinaci, avšak ukládá výrobcům 
povinnost snížit přísadu nebo kombinaci 
přísad tak, aby přísady nadále nevedly 
k určité charakteristické příchuti. Použití 
přísad nezbytných pro výrobu tabákových 
výrobků je povoleno. Komise by měla 
zajistit jednotné podmínky pro provádění 
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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.

ustanovení o charakteristické příchuti. Při 
těchto rozhodovacích procesech by měla 
být využívána ze strany členských států 
a Komise pomoc nezávislých zkušebních 
skupin. Použití této směrnice by nemělo 
vést k diskriminaci mezi jednotlivými 
odrůdami tabáku.

Or. pl

Pozměňovací návrh 41
Hans-Peter Martin

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. de

Pozměňovací návrh 42
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že se směrnice (18) Ačkoli se směrnice zaměřuje na mladé 
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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.

lidi, pro tabákové výrobky jiné než 
cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret 
a tabák pro orální užití, jež jsou převážně 
konzumovány staršími spotřebiteli, neměla 
by být udělena výjimka z určitých 
požadavků na přísady.

Or. el

Pozměňovací návrh 43
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
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Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

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, 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. 
Komise by měla bedlivě sledovat užívání 
tabáku ve vodních dýmkách u mladých 
lidí, protože je prokázán jeho nárůst mimo 
tradiční starší trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Roger Helmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Stále se liší jednotlivá národní 
ustanovení, pokud jde o označování 
tabákových výrobků, zejména s ohledem 
na použití kombinovaných zdravotních 
varování, která se skládají z obrázku 
a textu, informací o službách pro odvykání 
a propagačních prvků umístěných 
v jednotlivém balení či na něm.

(19) Stále se liší jednotlivá národní 
ustanovení, pokud jde o označování 
tabákových výrobků, zejména s ohledem 
na velikost zdravotních varování, informací 
o službách pro odvykání a propagačních 
prvků umístěných v jednotlivém balení či 
na něm.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto nesrovnalosti mohou vytvářet 
překážku obchodu a brzdit fungování 
vnitřního trhu s tabákovými výrobky, 
a proto by měly být odstraněny. Rovněž 
může dojít k tomu, že spotřebitelé 
v některých členských státech budou lépe 
informováni o zdravotních rizicích 
tabákových výrobků oproti spotřebitelům 
z jiných členských států. Bez dalšího 
opatření na úrovni Unie pravděpodobně
dojde v nadcházejících letech 
k prohloubení stávajících nesrovnalostí.

(20) Tyto nesrovnalosti mohou vytvářet 
překážku obchodu a brzdit fungování 
vnitřního trhu s tabákovými výrobky, 
a proto by měly být odstraněny. Rovněž 
může dojít k tomu, že spotřebitelé 
v některých členských státech budou lépe 
informováni o zdravotních rizicích 
tabákových výrobků oproti spotřebitelům 
z jiných členských států. Bez dalšího 
harmonizujícího opatření na úrovni Unie 
pravděpodobně dojde v nadcházejících 
letech k prohloubení stávajících 
nesrovnalostí.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 
nezbytné, aby byla předem provedena 
nezávislá studie, která umožní posoudit, 
zda jsou kombinovaná zdravotní varování 
velkého rozsahu účinnější než pouhá 
textová varování. V tomto ohledu by se 
měla stát kombinovaná zdravotní varování 
povinná v rámci celé Unie a měla by 
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jednotlivého balíčku. Pro veškerá zdravotní 
varování by měla být k zajištění jejich 
viditelnosti a účinnosti stanovena 
minimální velikost.

pokrývat podstatné a viditelné části 
povrchu jednotlivého balíčku. Pro veškerá 
zdravotní varování by měla být k zajištění 
jejich viditelnosti a účinnosti stanovena 
minimální velikost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Ewald Stadler

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“, názvů, 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 by 
mohly za jistých okolností u spotřebitelů, 
a zejména pak u mladých lidí, vyvolávat 
dojem 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“, názvů, obrázků 
a figurativních či jiných motivů.

Or. de

Odůvodnění

Popis spotřebitele, který je základem tohoto bodu odůvodnění, je jednostranný. Nedostatek 



AM\936107CS.doc 21/142 PE510.761v01-00

CS

informací není důvodem k omezení svobody, které se těší společnosti v oblasti designu 
výrobků.

Pozměňovací návrh 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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“, názvů, obrázků 
a figurativních či jiných motivů. Obdobně 
velikost a vzhled jednotlivých cigaret může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé. 
Nedávná studie rovněž prokázala, že 
kuřáci tenkých cigaret byli spíše 
přesvědčeni o tom, že jejich značka by 
mohla být méně škodlivá. Toto by mělo 
být ošetřeno.

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 50
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 51
Alajos Mészáros

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 

(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 
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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“, názvů, 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.

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“, názvů, obrázků 
a figurativních či jiných motivů. Obdobně 
vzhled jednotlivých cigaret může uvádět 
spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem 
o tom, že jsou méně škodlivé.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Konrad Szymański

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“, názvů, 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. 

(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“, názvů, obrázků 
a figurativních či jiných motivů.
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Nedávná studie rovněž prokázala, že 
kuřáci tenkých cigaret byli spíše 
přesvědčeni o tom, že jejich značka by 
mohla být méně škodlivá. Toto by mělo 
být ošetřeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el
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Pozměňovací návrh 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

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“, názvů, obrázků 
a figurativních či jiných motivů. Obdobně 
velikost a vzhled jednotlivých cigaret může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé. 
Nedávná studie rovněž prokázala, že kuřáci 
tenkých cigaret byli spíše přesvědčeni 
o tom, že jejich značka by mohla být méně 
škodlivá. Toto by mělo být ošetřeno.

(23) Za účelem zajištění integrity 
a viditelnosti zdravotních varování a 
v zájmu jejich co největší účinnosti by 
měla být stanovena úprava týkající se 
rozměrů varování, jakož i určitých hledisek 
vzhledu balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 
mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají 
o menší škodlivosti výrobků. To je 
například případ určitých textů nebo 
vlastností, např. „s nízkým obsahem 
dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“, „mírné“, 
„přírodní“, „organické“, „bez přísad“, 
„neochucené“, „tenké“, názvů, 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. To by mělo být ošetřeno pomocí 
odpovídajícího balení a označování těchto 
výrobků a informováním spotřebitelů 
o jejich škodlivosti, takže spotřebitel si 
bude plně vědom následků konzumace 
takového výrobku.

Or. en

Odůvodnění

„Tenké“ cigarety nejsou škodlivější než ostatní tabákové výrobky. Pro spotřebitele může být 
zavádějící pouze jejich balení. Nicméně, pokud jsou tyto produkty baleny v souladu 
s ustanoveními této směrnice, neexistuje vyšší pravděpodobnost, že budou spotřebitelé 
uvedeni v omyl.
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Pozměňovací návrh 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Tenké cigarety nejsou škodlivější; pouze jejich obal by mohl uvést spotřebitele v omyl. 
Nicméně, pokud jsou tyto produkty baleny v souladu s ustanoveními této směrnice, již by 
nemělo existovat nebezpečí, že spotřebitel bude uveden v omyl.
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Pozměňovací návrh 56
Roger Helmer

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“, názvů, obrázků 
a figurativních či jiných motivů. Obdobně 
velikost a vzhled jednotlivých cigaret může 
uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé. 
Nedávná studie rovněž prokázala, že kuřáci 
tenkých cigaret byli spíše přesvědčeni 
o tom, že jejich značka by mohla být méně 
škodlivá. Toto by mělo být ošetřeno.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity 
a viditelnosti zdravotních varování a 

(23) Za účelem zajištění integrity 
a viditelnosti zdravotních varování a 
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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.

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 mimo 
jiné případ určitých slovních formulací
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 
falešný 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. Tato otázka by 
měla být bezodkladně vyřešena.

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Studie ukázaly, že standardizace 
úpravy obchodní značky a barvy balení 
(obyčejný obal) činí balení méně 
atraktivním a zvyšuje účinnost 
zdravotních varování, čímž se snižuje 
počet nových adeptů kouření a spotřeba 
tabáku. Pokyny uvedené v článcích 11 
a 13 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 
vyzývají smluvní strany, aby zvážily přijetí 
požadavků týkajících se obyčejného 
způsobu balení.
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Or. en

Odůvodnění

Obal tabákových výrobků nesmí být atraktivní a nesmí přitahovat pozornost, protože obsahuje 
produkt, který může způsobit smrt.  Reklama na tabákové výrobky je téměř všude zakázána 
a také vlastní obaly tabákových výrobků by měly spadat pod tento zákaz. To je v souladu 
s doporučeními obsaženými v pokynech k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku a uplatňuje se 
v dalších státech po celém světě, nebo se zavedení takových opatření zvažuje.

Pozměňovací návrh 59
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Viditelnost zdravotních varování na 
tabákových výrobcích, které neprodukují 
kouř, musí být zajištěna. Varování by proto 
měla být umístěna na dvou hlavních 
plochách balení tabákových výrobků, jež 
neprodukují kouř.

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení 
cigaret, i ačkoli je konzumují převážně 
starší spotřebitelé, by neměla být udělena 
výjimka z určitých požadavků na 
označování. Viditelnost zdravotních 
varování na tabákových výrobcích, které 
neprodukují kouř, musí být zajištěna. 
Varování by proto měla být umístěna na 
dvou hlavních plochách balení tabákových 
výrobků, jež neprodukují kouř.

Or. el

Pozměňovací návrh 61
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Členské státy uplatňují rozdílná 
pravidla týkající se minimálního počtu 
cigaret v jednom balení. Tato pravidla by 
měla být sjednocena, aby bylo možné 
zajistit volný pohyb dotčených výrobků.

(25) Členské státy uplatňují rozdílná 
pravidla týkající se minimálního počtu 
cigaret v jednom balení. Tato pravidla by 
měla být sjednocena, aby bylo možné 
zajistit jednoduché srovnání nákladů pro 
spotřebitele a volný pohyb dotčených 
výrobků.

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Hans-Peter Martin
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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 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, což spotřebitele ochrání 
před škodlivými padělky.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 
13. listopadu 1989 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států, 
týkajících se označování tabákových 
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výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití38, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska 
a Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu39. Zákaz 
prodeje tabáku pro orální užití by měl být 
zachován, aby se tak zabránilo uvádění 
návykového výrobku s nepříznivými 
zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro 
mladé lidi, na vnitřní trh. Pokud jde 
o ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.

výrobků a zákazu prodeje určitých typů 
tabáku pro orální užití38, zakázala 
v členských státech prodej určitých druhů 
tabáku pro orální užití. Směrnice 
2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 
151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska 
a Švédska povoluje Švédskému království 
odchylku od tohoto zákazu39. Zákaz 
tabákových výrobků pro orální užití by 
nicméně neměl mít dopad na historicky 
tradiční tabákové výrobky pro orální užití, 
jejichž prodej může být jednotlivými 
členskými státy povolen. Pokud jde 
o ostatní tabákové výrobky, které 
neprodukují kouř a nejsou určeny pro 
široké trhy, považují se přísné požadavky 
na označování a regulaci složek za 
dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich 
tradiční užití.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem k všeobecnému zákazu 
prodeje tabáku pro orální užití (snus) 
v EU není v přeshraničním zájmu 
regulovat obsah snusu. Odpovědnost za 
regulaci obsahu snusu proto mají členské 
státy, v nichž je prodej snusu v souladu 
s článkem 151 Aktu o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska povolen. Na 
snus by se proto ustanovení článku 6 této 
směrnice neměla vztahovat.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 65
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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 společnosti40. 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.41

(30) Internetový 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, a měl by
proto být v souladu s prováděcími pokyny 
Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 
zakázán. 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.41

Or. en

Odůvodnění

Veškerý internetový prodej tabákových výrobků by měl být zakázán.  Z posouzení dopadů 
vypracovaného Komisí vyplývá, že přeshraniční internetový prodej je většinou nezákonný 
a prováděcí pokyny pro uplatňování článku 13 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku doporučují 
zakázat veškerý internetový prodej.  Zajistit účinný systém ověřování věku online je velmi 
složité.
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Pozměňovací návrh 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(31) Všechny tabákové výrobky jsou 
schopny způsobit smrt, onemocnění 
a zdravotní postižení, a tudíž by se mělo 
zabránit jejich další spotřebě. Je tedy 
důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové 
kategorie tabákových výrobků. V případě 
nové kategorie tabákových výrobků by 
výrobci a dovozci měli podléhat 
oznamovací povinnosti, aniž by tím byla 
dotčena pravomoc členských států uvedené 
výrobky zakázat či povolit. Komise by 
měla sledovat vývoj a za pět let po uvedení 
právních předpisů do souladu s touto 
směrnicí by měla předložit zprávu s cílem 
posoudit, zda je nutné směrnici změnit. 
Děti a mladé lidi je nezbytné vzdělávat, 
neboť se jedná o nejjednodušší 
a nejúčinnější způsob, jak mladým lidem 
zabránit v tom, aby začali kouřit. Rovněž 
by se mělo zvážit vytvoření fondu 
financovaného výrobci tabákových 
výrobků, který by se využíval 
k financování kampaní zaměřených proti 
kouření. Členské státy by měly sladit 
minimální zákonný věk pro nákup 
tabákových výrobků na 18 let.

Or. pl

Pozměňovací návrh 67
Jean-Pierre Audy

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 jejich výroba, 
distribuce a spotřeba by měly být 
regulovány. 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 tři roky po 
uvedení právních předpisů do souladu 
s touto směrnicí by měla předložit zprávu, 
v níž vyhodnotí, zda je nutné tuto směrnici 
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změnit. změnit.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Robert Goebbels

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 přípravků42 poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin.
Značný počet výrobků obsahujících 
nikotin byl již v rámci tohoto regulačního 
režimu registrován. Při registraci se 
zohledňuje obsah nikotinu dotčeného 
výrobku. Budou-li všechny výrobky 
obsahující nikotin, jehož obsah je stejný 
nebo vyšší než u výrobků obsahujících 
nikotin registrovaných v rámci směrnice 
2001/83/ES, podléhat stejnému právnímu 
rámci, vyjasní se právní situace, odstraní 
se rozdíly mezi vnitrostátními právními 
předpisy, zajistí se rovné zacházení se 
všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež 
jsou používané k odvykání kouření, 
a vytvoří se podněty pro výzkum a inovace 
v oblasti odvykání kouření. Tímto by 
nemělo být dotčeno použití směrnice 
2001/83/ES na jiné výrobky, které 
upravuje tato směrnice, vyhovují-li 
podmínkám směrnice 2001/83/ES.

vypouští se

__________________
42 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67, 
naposledy pozměněná směrnicí 
2011/62/EU, Úř. věst. L 174, 1.7.2011, 
s. 74.
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Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že toto navrhované ustanovení se nezakládá na doložené vědecké studii.
Elektronické cigarety nejsou tabákovým výrobkem. Nejsou ani léčivým přípravkem. Jedná se 
o poměrně nový výrobek, pro nějž by měly být přijaty zvláštní právní předpisy, jakmile právě 
uskutečňované studie dospějí k platným závěrům. Komise by měla takové právní předpisy 
navrhnout na základě širokého a transparentního konzultačního postupu.

Pozměňovací návrh 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(34) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků. 
Výrobky obsahující nikotin jiné než 
tabákové výrobky, na něž se vztahuje tato 
směrnice, by měly podléhat úpravě podle 
nadcházejícího přezkumu 
farmaceutického balíčku za účelem 
informování a ochrany spotřebitelů.  
Přezkum může zahrnovat ustanovení 
povolující prodej výrobků obsahujících 
nikotin, které představují nižší riziko 
a mají pozitivní poměr rizik a přínosů 
a které mohou spotřebitelům pomoci 
přestat kouřit, jako spotřebních výrobků, 
nesou-li upravená zdravotní varování. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Niki Tzavela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(34) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků. 
Vzhledem k tomu, že značný počet 
výrobků obsahujících nikotin je již v rámci 
tohoto regulačního režimu registrován, 
měla by Komise v rámci svého 
nadcházejícího přezkumu příslušných 
právních předpisů v oblasti léčivých
přípravků provést studii a úplné posouzení 
dopadů, včetně uskutečnění konzultace 
zainteresovaných stran, aby tak stanovila 
nejvhodnější právní úpravu 
elektronických cigaret. 

Or. en

Odůvodnění

Vystavení veškerých výrobků obsahujících nikotin lékařskému režimu, aniž by u nich bylo 
nejdříve provedeno podrobné hodnocení dopadu, by mohlo účinně, ale zbytečně zamezit, aby 
byl  takový výrobek na trhu nebo byl z trhu stažen. Navrhovaná revize farmeceutického 
balíčku EU, která se má uskutečnit za dva roky, by zákonodárcům poskytla čas tuto otázku 
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řádně napravit a stanovit vhodný rámec pro nařízení o elektronických cigaretách.

Pozměňovací návrh 72
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(34) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků poskytuje 
právní rámec pro posouzení jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, 
včetně výrobků obsahujících nikotin. 
Značný počet výrobků obsahujících nikotin 
byl již v rámci tohoto regulačního režimu 
registrován. Při registraci se zohledňuje 
obsah nikotinu dotčeného výrobku. 
Ukázalo se však, že měření nikotinové 
dávky je náročné, protože závisí na 
jednotlivých výrobcích a na tom, jak se 
používají. Budou-li proto všechny výrobky
bez ohledu na jejich obsah nikotinu 
podléhat směrnici 2001/83/ES, 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

Povolení uvádět na trh výrobky obsahující nikotin lze ospravedlnit jedině v souvislosti 
s odvykáním. Je velmi těžké hodnotit dávky nikotinu u výrobků obsahujících nikotin. Intenzivní 
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používání výrobků obsahujících nikotin, jež obsahují nízkou míru nikotinu, by mohlo i tak vést 
ke značnému příjmu nikotinu.  Je proto vhodné, aby se na veškeré výrobky obsahující nikotin 
vztahovaly právní předpisy o léčivých přípravcích. Tím by se zajistila kvalita, bezpečnost 
a účinnost výrobků obsahujících nikotin a také rovné podmínky pro veškeré výrobky 
obsahující nikotin.

Pozměňovací návrh 73
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Souvisí s pozměňovacím návrhem, podle něhož by veškeré vyrobené výrobky obsahující 
nikotin měly podléhat právním předpisům v oblasti léčivých přípravků. Pokud budou všechny 
výrobky obsahující nikotin podléhat předpisům jako léčivé přípravky bez ohledu na množství 
nikotinu, doložka o označování se stane bezpředmětnou.

Pozměňovací návrh 74
Niki Tzavela

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 

vypouští se
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upozorňovala na možná zdravotní rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Hans-Peter Martin

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.

(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 výslovně
upozorňovala na možná zdravotní rizika.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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. 182/201143.

(37) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění této směrnice, zejména v případě 
formátu pro nahlašování složek, by 
prováděcí pravomoci měly být svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením (EU) 
č. 182/201143.

Or. en
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Odůvodnění

Následná změna návrhu zavést v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci pozitivní seznam.

Pozměňovací návrh 77
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde 
o přijímání a přizpůsobování 
maximálních obsahů pro emise a jejich 
příslušných metod měření, stanovení 
maximálních úrovní složek zvyšujících 
toxicitu, návykovost nebo přitažlivost, 
použití zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky 
v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání 
údajů s nezávislými třetími stranami, 
přezkum některých výjimek udělených 
tabákovým výrobkům jiným než 
cigaretám, tabáku 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.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde 
o přijímání a přizpůsobování 
maximálních obsahů pro emise a jejich 
příslušných metod měření, stanovení 
maximálních úrovní složek zvyšujících 
toxicitu, návykovost nebo přitažlivost, 
použití zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky 
v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání 
údajů s nezávislými třetími stranami, 
přezkum některých výjimek udělených 
tabákovým výrobkům jiným než 
cigaretám, tabáku 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.

(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 měla být přenesena na 
Komisi v případě jiných než podstatných 
prvků této směrnice.. 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
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Pozměňovací návrh 79
Roger Helmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde 
o přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu, 
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky 
v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku 
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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Paul Rübig



AM\936107CS.doc 45/142 PE510.761v01-00

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde 
o přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu,
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky 
v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku 
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.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) ) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde 
o přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 
úrovní složek zvyšujících toxicitu,
návykovost nebo přitažlivost, použití 
zdravotních varování, jedinečné 
identifikátory a bezpečnostní prvky 
v označování a na balení, stanovení 
klíčových prvků smluv o uchovávání údajů 
s nezávislými třetími stranami, přezkum 
některých výjimek udělených tabákovým 
výrobkům jiným než cigaretám, tabáku 
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.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

tři roky po uvedení právních předpisů do 
souladu s touto směrnicí by měla předložit 
zprávu s cílem posoudit, zda je nutné 
směrnici změnit.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Je kladen důraz na význam 
a odpovědnost členských států v oblasti 
ochrany veřejného zdraví a přijímání 
preventivních opatření, poskytování 
veřejných záruk, monitorování 
a poskytování poradenství mladým lidem, 
a provádění veřejných preventivních 
kampaní proti kouření, zejména ve 
školách; za velmi důležitý se považuje 
všeobecný volný přístup ke konzultacím 
o odvykání kouření a odpovídající léčbě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 84
Paul Rübig

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 

(40) Účelem směrnice je harmonizovat 
zvláštní pravidla pro výrobu, prezentaci 
a prodej tabákových a souvisejících 
výrobků, a zajistit tak, aby jednotlivé 
členské státy ve svých vnitrostátních 
právních předpisech nezavedly opatření 
týkající se požadavků na balení 
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státu by mělo být rovněž povoleno zavést
přísnější opatření pro všechny výrobky bez 
rozdílu na základě specifické situace 
v dotčeném členském státě a za 
předpokladu, že tato opatření jsou 
odůvodněná potřebou ochrany veřejného 
zdraví. Přísnější vnitrostátní opatření by 
měla být potřebná a přiměřená a neměla by 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace nebo skryté omezení obchodu 
mezi členskými státy. Přísnější vnitrostátní 
opatření musí být Komisi oznamována 
předem, ta je pak následně schvaluje 
s ohledem na vysokou úroveň ochrany 
zdraví dosaženou prostřednictvím této 
směrnice.

a označování, která by přesahovala tuto 
směrnici.

Jestliže členský stát již má přísnější 
vnitrostátní opatření pro všechny výrobky 
bez rozdílu, jež se vztahují na aspekty, 
které spadají do oblasti působnosti této 
směrnice, mělo by být povoleno je 
uplatňovat na základě naléhavých 
požadavků na ochranu veřejného zdraví.
Tato vnitrostátní opatření by ovšem měla 
být potřebná a přiměřená a neměla by 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace nebo skryté omezení obchodu 
mezi členskými státy. Přísnější vnitrostátní 
opatření musí být Komisi oznamována 
předem, ta je pak následně schvaluje 
s ohledem na vysokou úroveň ochrany 
zdraví dosaženou prostřednictvím této 
směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Niki Tzavela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Považuje-li členský stát za nutné (40) Tato směrnice plně harmonizuje 
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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 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.

určité aspekty výroby, prezentace 
a prodeje tabákových a souvisejících 
výrobků a členským státům by nemělo být 
povoleno zachovávat ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
opatření, jež se rozcházejí od požadavků 
na balení a označování stanovených v této 
směrnici či taková opatření zavádět.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Ewald Stadler

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 

(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 



PE510.761v01-00 50/142 AM\936107CS.doc

CS

vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

vnitrostátní opatření by měla být potřebná 
a přiměřená a neměla by představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice. Jedním 
z příkladů způsobů svévolné diskriminace 
je pravidlo, podle něhož by mělo varování 
na balení pokrývat plochu větší než 60 %. 
Cílem této směrnice je zavést jednotné 
požadavky na balení a označování, proto 
by měla být uplatňována přísná kritéria, 
pokud jde o poskytnutí prostoru členským 
státům k tomu, aby mohly přijímat normy, 
které se značně odlišují od pravidel 
stanovených v této směrnici.

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Konrad Szymański

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 

(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 
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skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

skryté omezení obchodu mezi členskými 
státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem s ohledem 
na vysokou úroveň ochrany zdraví 
dosaženou prostřednictvím této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc Komise schvalovat či zamítat budoucí vnitrostátní opatření je nepřiměřená, neboť 
slučitelnost vnitrostátních opatření s právními předpisy EU přísluší soudům.

Pozměňovací návrh 88
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Tato směrnice uplatňuje velmi 
komplexní přístup k vytvoření jednotných 
pravidel pro výrobu, obchodní úpravu 
a prodej tabákových a jim podobných 
výrobků. Mnohá pravidla v této směrnici 
zasahují do oblasti základních práv. 
V zájmu zmírnění obav týkajících se 
právní jistoty by členským státům nemělo 
být umožněno přijímat jakákoli 
ustanovení, která se odchylují od 
požadavků na označování a balení 
standardizovaných v této směrnici.  

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)



PE510.761v01-00 52/142 AM\936107CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Členskému státu, který považuje za 
nutné zachovat a/nebo zavést vnitrostátní 
a/nebo regionální předpisy zaměřené na 
zachování tradičních tabákových plantáží 
z oprávněných důvodů týkajících se 
sociálně-ekonomické závislosti místních 
komunit, by mělo být umožněno tak 
učinit.

Or. pt

Pozměňovací návrh 90
Paul Rübig

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 společnosti44.

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zavádět v zájmu ochrany 
veřejného zdraví vnitrostátní právní 
předpisy týkající se aspektů mimo oblast 
působnosti ustanovení této směrnice, a to 
pro všechny výrobky bez rozdílu; členské 
státy nesmějí zakázat či omezit prodej, 
dovoz a spotřebu tabákových a 
souvisejících výrobků, pokud splňují 
požadavky této směrnice.

Or. de
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Pozměňovací návrh 91
Niki Tzavela

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 společnosti44 .

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

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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 

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
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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 společnosti44.

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. 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 společnosti44.

(Pokud nebudou přijaty odpovídající 
pozměňovací návrhy, kterými se zavádí 
standardizované obaly, měl by být tento 
pozměňovací návrh vyřazen.)

Or. en

Odůvodnění

Standardizovaná balení by měla být zavedena jako povinná, jak uvádějí jiné pozměňovací 
návrhy stejné autorky.

Pozměňovací návrh 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Členské státy by měly doplnit právní 
ustanovení této směrnice o jakákoli 
užitečná opatření, která pomohou chránit 
zdraví evropských občanů. Postupná 
harmonizace v oblasti zdanění tabákových 
výrobků v Unii a informační kampaně ve 
sdělovacích prostředcích a pro mladé lidi 
ve vzdělávacích zařízeních jsou dvěma 
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základními nástroji v boji proti rizikům 
kouření u mladých lidí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Jestliže jsou tabákové či podobné 
výrobky v souladu s požadavky této 
směrnice, členské státy nemohou 
zakazovat ani nepřiměřeně omezovat 
dovoz, prodej či spotřebu těchto výrobků. 
Výrobci musí zaručit určitou minimální 
úroveň právní jistoty.

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) Členské státy by měly náklady na 
zdravotní péči spojenou se spotřebou 
tabáku hradit z daně uvalené přímo na
tabákové výrobky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Ewald Stadler
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Členské státy by měly zajistit, aby 
osobní údaje byly zpracovávány výhradně 
v souladu s pravidly a zárukami uvedenými 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů45.

(42) Členské státy by měly zajistit, aby 
osobní údaje byly zpracovávány výhradně 
v souladu s pravidly a zárukami uvedenými 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů45. Rovněž musí být 
zohledněny vnitrostátní právní předpisy 
o ochraně údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(45) Návrh se dotýká několika základních 
práv, jež jsou stanovena v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
práva na ochranu osobních údajů (článek 
8), svobody projevu a práva na informace 
(článek 11), svobody podnikání (článek 16) 
a práva na vlastnictví (článek 17).

Or. de
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Odůvodnění

Zasahování do práv k ochranným známkám v návrhu Komise není ke zlepšení fungování 
vnitřního trhu v žádném případě zapotřebí. O oprávněnosti zásahu do základních práv navíc 
nerozhodují zákonodárci, ale nezávislé soudy.

Pozměňovací návrh 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se v souladu s článkem 151 
aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska nevztahuje na snus ve Švédsku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k existenci výjimky týkající se snusu ve Švédsku a s ohledem na to, že se nejedná o 
produkt prodávaný na vnitřním trhu, neměla by se tato směrnice na snus ve Švédsku 
vztahovat.

Pozměňovací návrh 99
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. „přísadou“ látka obsažená v tabákovém 
výrobku s výjimkou tabákových listů a 
jiných přírodních nebo nezpracovaných 
částí rostlin tabáku;

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marian-Jean Marinescu

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



AM\936107CS.doc 59/142 PE510.761v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mentol je klasická cigaretová příchuť, která pro mladé kuřáky zpravidla není atraktivní, takže 
zde není zvláštní důvod zasahovat.

Pozměňovací návrh 104
Ewald Stadler
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 105
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Roger Helmer

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 108
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „charakteristickou příchutí“ 4. „charakteristickou příchutí“ 
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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;

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

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech je mentol tradičně zavedenou přísadou tabákových výrobků. 
Zaujmout k mentolu stejný přístup jako k ostatním přísadám by v těchto členských státech 
vedlo k nepřiměřenému dopadu na trh s tabákovými výrobky a mohlo by v těchto státech 
rovněž vést k nárůstu nelegálního prodeje. Kromě toho nejsou uvedené vědecké důkazy 
nepochybné.

Pozměňovací návrh 109
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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. „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;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla zabývat příchutěmi jako takovými a ne jenom „charakteristickými“ 
příchutěmi.
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Pozměňovací návrh 110
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Doutníčky jsou již zahrnuty v definici „doutníku“, takže není zapotřebí zvláštní definice.

Pozměňovací návrh 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Doutníček je pouze jedním typem doutníku, není proto zapotřebí zvláštní definice.

Pozměňovací návrh 114
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 115
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

18. „složkou“ jakákoliv přídatná látka 
přítomná v konečném tabákovém výrobku 
včetně papíru, filtru, inkoustů, kapslí a 
lepidel;
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inkoustů, kapslí a lepidel;

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a. „rekonstituovaným tabákem“ 
výsledek zpracování různých částí 
tabákové rostliny, které odpadají při 
drcení a výrobě tabákových výrobků a 
využívají se v podobě folie nebo 
jednotlivých vláken jako součást tabákové 
směsi na cigarety a dalších tabákových 
výrobků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Roger Helmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Lara Comi, Aldo Patriciello
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

19. „maximální úrovní“ maximální 
množství látky v tabákovém výrobku, 
měřeno v gramech;

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23a. „tabákovými výrobky s nižším 
rizikem“ tabákový výrobek, který je 
vyvinut a uváděn na trh za účelem snížení 
rizik kouření v porovnání s běžnými 
tabákovými výrobky, zejména cigaretami, 
a který je uveden na trh po vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Paul Rübig

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;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V řadě členských států mohou mimořádné okolnosti, jako 10% zvýšení objemu prodeje, nastat 
velmi rychle vzhledem k tomu, že spotřeba doutníků a dýmkového tabáku je v nich velice 
nízká.

Pozměňovací návrh 121
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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 
trhu, 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 10 
procentních bodů přinejmenším v 10 
členských státech, a to podle ____ [datum 
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směrnice] zprávy Eurobarometru nebo 
odpovídajících prevalenčních studií;

bude stanoveno při přijetí směrnice] zprávy 
Eurobarometru nebo odpovídajících 
prevalenčních studií;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

30. „podstatnou změnou okolností“ zvýšení 
objemu prodeje určité kategorie výrobku, 
jako například dýmkového tabáku, 
doutníků, doutníčků, alespoň o 20 % v 10 
členských státech s nejvyšším 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;

Or. pt

Pozměňovací návrh 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. „podstatnou změnou okolností“ zvýšení 
objemu prodeje určité kategorie výrobku, 
jako například dýmkového tabáku, 
doutníků, doutníčků, alespoň o 10 %

30. „podstatnou změnou okolností“ zvýšení 
objemu prodeje určité kategorie výrobku, 
jako například dýmkového tabáku, 
doutníků, doutníčků, alespoň o 20 % v 10 
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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;

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;

Or. de

Odůvodnění

Roční spotřeba doutníků a dýmkového tabáku je ve většině členských států velmi nízká. 
Hodnoty kolísání objemu prodeje ve výši 10 % by proto bylo velmi rychle dosaženo.

Pozměňovací návrh 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36a. „výrobkem s nižším rizikem“ výrobek 
s obsahem tabáku, který při svém uvedení 
na trh významně snižuje riziko 
onemocnění spojených s užíváním 
běžných tabákových výrobků. Výrobek 
určený k léčbě závislosti na tabáku, včetně 
jejího odstranění, není výrobkem s nízkým 
rizikem, pokud byl schválen jako léčivý 
přípravek.

Or. pt

Pozměňovací návrh 125
Niki Tzavela

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



PE510.761v01-00 70/142 AM\936107CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36a. „rekonstituovaným tabákem“ 
výsledek zpracování různých částí 
tabákové rostliny, které odpadají při 
drcení a výrobě tabákových výrobků, atˇuž 
se využívají jako obaly doutníků a 
doutníčků, v podobě folie nebo 
jednotlivých vláken jako součást tabákové 
směsi na cigarety a dalších tabákových 
výrobků;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí zohlednit a přesně definovat všechny tabákové výrobky a existující 
rekonstituční metody s cílem zavést stejná pravidla pro celý vnitřní trh.

Pozměňovací návrh 126
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) 0,002 pikocurie polonia 210
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Or. en

Odůvodnění

Bylo zjištěno, že polonium je významným karcinogenem obsaženým v tabáku. Každá cigareta 
obsahuje asi 0,04 pikocurie (Brianna Rego, americký odborný časopis Isis, 2009). Odhaduje 
se, že „s každým potáhnutím se jed hromadí až na radiační dávku, která ročně odpovídá 300 
rentgenům hrudníku, a to u osoby, která kouří 30 cigaret denně“ (Brianna Rego, časopis 
Scientific American, 2011). Pomocí několika opatření by prakticky bylo možné polonium 210 
z cigaret odstranit (např. používáním hnojiva s nízkým obsahem uranu, umytím listů po 
sklizni, přísadami, filtry).

Pozměňovací návrh 128
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. nl

Pozměňovací návrh 130
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Přednostně je zapotřebí se postavit proti pravomoci Komise snížit maximální hodnoty dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého, neboť to Komisi umožňuje upravovat zásadní aspekty této 
směrnice (a zakázat jakýkoli tabákový výrobek, který je v současnosti na trhu) bez řádného 
zapojení Parlamentu a Rady, což odporuje ustanovením čl. 290 odst. 1 SFEU.  
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Pozměňovací návrh 132
Maria do Céu Patrão Neves

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. pt

Pozměňovací návrh 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Pozměňovací návrh 134
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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. 2 obsahuje podstatné prvky směrnice, a proto nespadá do působnosti aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 136
Roger Helmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 137
András Gyürk

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

Pozměňovací návrh 138
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
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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

Pozměňovací návrh 140
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Podle čl. 290 odst. 1 SFEU lze použití aktů v přenesené pravomoci odůvodnit pouze 
v případě, že se týká jiných než podstatných prvků směrnice.
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Pozměňovací návrh 141
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Komise zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přijetí a úpravy maximálních 
obsahů emisí cigaret a emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety, které zvyšují 
znatelným způsobem toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku za 
prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

Or. it

Odůvodnění

Přednostně je zapotřebí se postavit proti pravomoci Komise stanovit a přizpůsobovat 
maximální hodnoty jiných emisí, neboť to Komisi umožňuje upravovat zásadní aspekty této 
směrnice (a zakázat jakýkoli tabákový výrobek, který je v současnosti na trhu) bez řádného 
zapojení Parlamentu a Rady, což odporuje ustanovením čl. 290 odst. 1 SFEU.  

Pozměňovací návrh 143
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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1.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 3 odst. 3 obsahuje podstatné prvky směrnice, a proto nespadá do působnosti aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 145
Laurence J.A.J. Stassen

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

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 146
Roger Helmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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prahovou úroveň toxicity a návykovosti 
vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 
1.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 151
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 152
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem nepožadovat po výrobcích, aby prováděli nákladné testy emisí částí 
výrobků, u kterých v podmínkách užití za zamýšleným účelem nedochází k jejich spálení, např. 
v případě filtru cigaret.

Pozměňovací návrh 153
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise požádá ISO, aby vytvořil normu 
pro měření obsahu polonia 210 v tabáku. 

Or. en
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Odůvodnění

Již existuje norma ISO pro měření aktivity polonia 210 ve vodách (ISO 13161:2011). Na 
základě této normy by mělo být možné vytvořit normu pro měření obsahu polonia 210 v 
tabáku. Komise by měla požádat ISO, aby takovou normu vytvořil. 

Pozměňovací návrh 154
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí rozšíření informací 
poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
vyhrazené internetové stránce přístupné 
veřejnosti. Zároveň náležitě zohlední 
nutnost ochrany informací, které jsou 
obsahem obchodního tajemství.

2. Členské státy zajistí rozšíření informací 
poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
internetové stránce přístupné veřejnosti. 
Zároveň náležitě zohlední nutnost ochrany 
informací, které jsou obsahem obchodního 
tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že veřejně přístupné internetové stránky jsou pro daný 
účel dostačující; není třeba, aby členské státy zřizovaly úplně nové internetové stránky.

Pozměňovací návrh 155
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Používání jiných přísad v tabákových 
výrobcích než těch, které jsou uvedeny v 
příloze –I, jakož i používání přísad, které 
jsou v této příloze uvedeny, avšak nejsou 
používány v souladu s podmínkami 
stanovenými v této příloze, se zakazuje. 
Příloha –I obsahuje pouze látky, které 
nesplňují kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečné látky podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 a jež nevedou ke vzniku 
takových látek po spálení. Příloha -I 
neobsahuje příchutě či látky zvyšující 
chuťové kvality. Komise je pro vytvoření a 
změny přílohy -I zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 22.

Or. en

Odůvodnění

Omezování týkající se pouze přísad, jež mají „charakteristickou příchuť“, je nedostatečné. V 
tabákových výrobcích by měly být povoleny pouze přísady, jež byly výslovně schváleny. Žádné 
nebezpečné látky (existující jako takové nebo vznikající po spálení) a žádné příchutě a 
přísady, jež zvyšují chuťové kvality, by schváleny být neměly. Posledně uvedené vyplývá z 
pokynů WHO, podle nichž by „smluvní strany měly regulovat – zakázat či omezit – složky, jež 
mohou být používány ke zvýšení chuťových kvalit tabákových výrobků“.

Pozměňovací návrh 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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



AM\936107CS.doc 87/142 PE510.761v01-00

CS

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 jinou charakteristickou 
příchutí, než je tradiční příchuť mentolu,
pod podmínkou, že mají k dispozici 
jednoznačný vědecký důkaz o tom, že 
konkrétní přísada zvyšuje toxicitu nebo 
návykovost výrobku.

Or. pl

Odůvodnění

Použití charakteristických příchutí nelze zakázat, neexistuje-li důkaz, že zvyšují škodlivost 
tabákových výrobků. Všechny tabákové výrobky jsou bez ohledu na jejich příchuť škodlivé. 
Jednotlivé výrobky by proto neměly být zakazovány bez řádného odůvodnění.

Pozměňovací návrh 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí, pokud znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Or. en

Odůvodnění

Cigarety zůstávají legálním výrobkem, a proto není důvod zasahovat do jejich příchutí, 
nejsou-li tyto výrobky skutečně více škodlivé pro zdraví než běžné cigarety.

Pozměňovací návrh 159
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh výrobky 
s přísadami, které jim dodávají jinou 
dominantní chuť, než je tabák, podle 
ustanovení odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí. To se v souladu s článkem 151 
aktu o přistoupení Rakouska, Finska a
Švédska nevztahuje na uvádění na trh 
snusu ve Švédsku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k existenci výjimky týkající se snusu ve Švédsku a s ohledem na to, že se nejedná o 
produkt prodávaný na vnitřním trhu, neměla by se regulace příchutí na snus ve Švédsku 
vztahovat.

Pozměňovací návrh 161
Salvador Sedó i Alabart

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 jim 
dodávají dominantní příchuť, která je 
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odlišná od tabáku, s ohledem na 
ustanovení odstavce 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 162
Jean-Pierre Audy

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 regulují uvádění na trh
tabákových výrobků s charakteristickou 
příchutí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy mohou používat přísady, 
které jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Přísady, které jsou zásadní pro výrobu 
tabákových výrobků, mohou být zahrnuty 
do přílohy -I, pokud tyto přísady nedají 
vzniknout výrobku s příchutí a pokud 
nemají vliv na přitažlivost tabákových 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Podle opakovaných prohlášení komisaře pro zdraví, pana Borga, by tabák měl mít chuť 
tabáku. V tomto smyslu nelze žádnou příchuť považovat za zásadní pro výrobu tabáku. Pouze 
přísady, které nezpůsobují vznik příchuti a nemají vliv na přitažlivost, mohou být považovány 
za zásadní pro výrobu tabákových výrobků.

Pozměňovací návrh 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Myšlenka, že určitá přísada nebo příchuť je „zásadní“ pro výrobu výrobku, je matoucí a je 
přímo návodem pro nedůsledné rozhodování a námitky.

Pozměňovací návrh 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz



AM\936107CS.doc 91/142 PE510.761v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 167
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Article 6 – paragraph 1 – subparagraph 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy oznámí Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Následná změna vyplývající z návrhu téže autorky, aby se v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci 
zavedl pozitivní seznam.

Pozměňovací návrh 170
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem, na který 
odkazuje článek 21.

vypouští se

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.
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Or. en

Odůvodnění

Následná změna vyplývající z návrhu téže autorky, aby se v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci 
zavedl pozitivní seznam.

Pozměňovací návrh 171
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise na žádost členského státu nebo z 
vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem, na který 
odkazuje článek 21.

Komise na žádost členského státu nebo z 
vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 
1.Komise na žádost členského státu nebo z 
vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda tabákový výrobek 
spadá na základě vědeckých důkazů do 
oblasti působnosti odstavce 1. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem, na který odkazuje 
článek 21.

Or. es

Pozměňovací návrh 172
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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odkazuje článek 21.

Or. es

Pozměňovací návrh 173
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Alajos Mészáros

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 

vypouští se
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příchuť, stanovila maximální úrovně.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 176
Laurence J.A.J. Stassen

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 

vypouští se
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příchuť, stanovila maximální úrovně.

Or. nl

Pozměňovací návrh 177
Maria do Céu Patrão Neves

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 nebo kombinace přísad, převyšuje-
li její přítomnost nebo koncentrace určitý 
stupeň, dodávají výrobku charakteristickou 
příchuť, předloží Komise návrhy, aby pro 
tyto přísady nebo kombinace přísad 
vytvářejících charakteristickou příchuť, 
stanovila maximální úrovně na základě 
ověřených vědeckých studií.

Or. pt

Pozměňovací návrh 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 nebo kombinace přísad, převyšuje-
li její přítomnost nebo koncentrace určitý 
stupeň, dodávají výrobku charakteristickou 
příchuť a že tím znatelným způsobem 
zvyšují toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.
Komise se zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 22, 
aby pro tyto přísady nebo kombinace 
přísad vytvářejících charakteristickou 
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příchuť, stanovila maximální úrovně.

Or. en

Odůvodnění

Cigarety zůstávají legálním výrobkem, a proto není oprávněné zasahovat do jejich příchutí, 
nejsou-li tyto produkty skutečně více zdraví škodlivé než běžné cigarety.

Pozměňovací návrh 179
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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 některá přísada nebo 
kombinace přísad dodává výrobku příchuť 
nebo zvyšuje chuťové kvality, pouze 
převyšuje-li její přítomnost nebo 
koncentrace určitý stupeň, se Komise 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 22, aby pro tyto 
přísady nebo kombinace přísad stanovila 
maximální úrovně pomocí příslušné 
úpravy přílohy -1.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s návrhem na vytvoření pozitivního seznamu coby podmínky pro používání přísad, 
by se opatření Komise stanovující maximální úrovně mělo uplatnit na všechny příchutě 
a přísady, které mohou zvýšit chuťové kvality.

Pozměňovací návrh 180
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Příloha -1 neobsahuje tyto přísady
tabákových výrobků:

Or. en

Odůvodnění

Následná změna vyplývající z návrhu stejných autorů, aby se v čl. 6 odst. 1 prvním 
pododstavci zavedl pozitivní seznam.

Pozměňovací návrh 182
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) vitaminy nebo

Or. es
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Pozměňovací návrh 183
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) kofein a taurin nebo

Or. es

Pozměňovací návrh 184
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členské státy zakáží použití přísad 
uvedených v odstavci 1 a 4 ve složkách 
tabákových výrobků, jako například filtry, 
papíry, balení, kapsle nebo jiné technické 
prvky umožňující změnu intenzity chuti 
nebo kouře.

Or. es

Pozměňovací návrh 185
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 

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

kouře je zakázáno. Filtry a kapsle nesmí 
obsahovat tabák.

Or. en

Odůvodnění

Redakční změna, jejímž cílem je soulad s návrhem na vytvoření pozitivního seznamu.

Pozměňovací návrh 186
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 188
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5.  Netýká se českého znění. (Jazyková 
oprava francouzského textu).

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře, když znatelným 
způsobem zvyšují toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku při jeho užití. 
Filtry a kapsle nesmí obsahovat tabák.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

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

5. Členské státy zakáží použití aromat ve 
složkách tabákových výrobků, jako 
například filtry, papíry, balení, kapsle nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu 
intenzity chuti nebo kouře, pod 
podmínkou, že mají k dispozici 
jednoznačný vědecký důkaz o tom, že 
určitá přísada zvyšuje toxicitu nebo 
návykovost výrobku. Filtry a kapsle nesmí 
obsahovat tabák.

Or. pl

Pozměňovací návrh 191
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Členské státy na základě vědeckých 
poznatků omezí nebo za dostatečného 
odůvodnění zakáží, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství měřitelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
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tabákového výrobku při jeho užití.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Příloha -1 neobsahuje na základě 
vědeckých poznatků přísady, jejichž 
množství zvyšuje toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku při jeho užití..

Or. en

Odůvodnění

Přísady, které zvyšují toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku, by neměly být 
povoleny, tak jako ty, které ho zvyšují „znatelným způsobem“.

Pozměňovací návrh 194
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zakazují na základě 
vědeckých poznatků, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství znatelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Členské státy na základě vědeckých 
poznatků omezí nebo za dostatečného 
odůvodnění zakáží, aby byly na trh 
uváděny tabákové výrobky s přísadami, 
jejichž množství měřitelným způsobem 
zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku při jeho užití.

Or. es
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Pozměňovací návrh 195
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy oznamují Komisi opatření 
přijatá podle tohoto odstavce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Následná změna vyplývající z návrhu stejných autorů, aby se v čl. 6 odst. 1 prvním 
pododstavci zavedl pozitivní seznam.

Pozměňovací návrh 196
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise na žádost členského státu nebo 
z vlastní iniciativy určí prostřednictvím 
prováděcího aktu, zda tabákový výrobek 
spadá do oblasti působnosti odstavce 7. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 21 a vycházejí z nejnovějších 
vědeckých poznatků.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Následná změna vyplývající z návrhu stejných autorů, aby se v čl. 6 odst. 1 prvním 
pododstavci zavedl pozitivní seznam.
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Pozměňovací návrh 197
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Salvador Sedó i Alabart
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 200
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 201
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. V případě, že se na základě vědeckých 
poznatků ukáže, že některá přísada nebo 
její určité množství zesiluje toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku při 
jeho užití, pouze převyšuje-li její 
přítomnost nebo koncentrace určitý 
stupeň, včetně standardních 
bezpečnostních limitů, se Komise 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 22, aby pro tyto 
přísady stanovila maximální úrovně 
pomocí příslušné úpravy přílohy -1.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s návrhem na vytvoření pozitivního seznamu coby podmínky pro používání přísad, 
by se opatření Komise stanovující maximální úrovně mělo také uplatnit na přísady, které jsou 
toxické nebo návykové, pouze jsou-li přítomny v určité koncentraci.

Pozměňovací návrh 202
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

Čl. 6 odst. 10 obsahuje podstatné prvky směrnice, a proto nespadá do působnosti aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 204
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené 
v odstavcích 1 a 5. Komise je oprávněna 
na žádost členského státu nebo ze své 
vlastní iniciativy prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci stanovit, zda zrušit, 
či nezrušit tuto výjimku, dojde-li 
k podstatné změně okolností obnášející 
zvýšení objemu prodeje dané kategorie 
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výrobku o minimálně 20 % na deseti 
objemově největších trzích členských 
států. Tyto akty v přenesené pravomoci se 
přijímají přezkumným postupem podle 
článku 21 a neuplatňují se v případě 
nových tabákových výrobků, které 
upravuje článek 17.

Or. es

Pozměňovací návrh 205
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené 
v odstavcích 1 a 5. Komise může na žádost 
členského státu nebo ze své vlastní 
iniciativy prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit, zda zrušit tuto výjimku, 
dojde-li k podstatné změně okolností 
obnášející zvýšení objemu prodeje dané 
kategorie výrobku o minimálně 20 % na 
deseti objemově největších trzích 
členských států. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
článku 21; neuplatňují se v případě 
nových tabákových výrobků, které 
upravuje článek 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tabákové výrobky, které neprodukují kouř, tradičně závisí na příchutích více než cigarety, 
kdežto jsou ve skutečnosti zdravější než cigarety. Navíc jsou konzumovány převážně staršími 
lidmi, tudíž představují menší hrozbu, že by zlákaly mladší generace. Pokud by došlo ke 
změnám konzumačních návyků, šlo by o delší proces, který však nevyžaduje žádná 
bezprostřední opatření. Tudíž by rozhodnutí měli přijmout spoluzákonodárci.

Pozměňovací návrh 209
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené 
v odstavcích 1 a 5.
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Or. de

Pozměňovací návrh 210
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, nemají
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené 
v odstavcích 1 a 5. 

Or. el

Pozměňovací návrh 211
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené 
v odstavcích 1 a 5.

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené 
v odstavcích 1 a 5.

Or. pt

Pozměňovací návrh 213
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Tabákové výrobky jiné než cigarety, 
tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové 
výrobky, které neprodukují kouř, mají 
výjimku, pokud jde o zákazy stanovené 
v odstavcích 1 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10 a. Chtějí-li výrobci a dovozci přidat 
složku do přílohy -1, podají žádost Komisi. 
K žádosti musí být přiloženy následující 
údaje:
a) jméno nebo název společnosti a trvalá 
adresa žadatele;
b) chemický název složky;
c) funkce složky a maximální množství, 
které lze použít v jedné cigaretě;
d) jednoznačný důkaz, podepřený 
vědeckými údaji, že daná složka nesplňuje 
žádná kritéria pro vyloučení uvedená 
v tomto článku.
Komise může požádat příslušný vědecký
výbor o informaci, zda daná složka 
splňuje některá kritéria pro vyloučení 
uvedená v tomto článku sama o sobě nebo 
jen v určité koncentraci. Komise přijme 
rozhodnutí v souladu s postupem 
stanoveným v odstavci 1 nejpozději jeden 
rok poté, co obdrží žádost.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba stanovit postup pro uvádění složek na pozitivní seznam.

Pozměňovací návrh 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Ustanovení článku 6 této směrnice se 
nevztahují na tabák pro orální užití 
(snus).
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Or. sv

Odůvodnění

Vzhledem k všeobecnému zákazu prodeje tabáku pro orální užití (snus) na území EU není 
z hlediska přeshraničního zájmu nutné jeho obsah regulovat. Regulace by měla být zajištěna 
na vnitrostátní úrovni členským státem (Švédsko), kde je jeho prodej povolen. Návrh směrnice 
předložený Komisí není dostatečný například v oblasti regulace škodlivých přísad. Látky, 
které mohou poškodit lidské zdraví nejsou nijak zahrnuty, zatímco pro běžná aromata jsou 
stanoveny přísné předpisy. 

Pozměňovací návrh 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. S cílem zajistit jejich grafickou integritu 
a viditelnost, aniž by byla dotčena 
ustanovení o označování v článcích 10 
a 11, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vytištěna nebo přilepena 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

Zdravotní varování na baleních cigaret jsou již vytištěna na baleních. Nicméně na baleních 
doutníků a dalších nadstandardních výrobků by výtisk na balení znamenal neúměrnou zátěž 
pro výrobce, kterými jsou často malé a střední podniky. Neexistují žádné zprávy o tom, že by 
nálepky se zdravotním varováním byly odstraněny z balení. Proto není zřejmé, zda jsou 
výtisky na baleních přínosné.

Pozměňovací návrh 218
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 219
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 221
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Pozměňovací návrh 222
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Konrad Szymański
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla určovat vzhled balení, tj. v tomto případě fyzickou velikost balení. 
Taková specifikace podpoří nezákonný obchod a omezí spotřebitelův výběr, inovaci 
a konkurenci. Práva duševního vlastnictví tím budou odebrána nebo narušena. Rozměr je také 
neadekvátní.

Pozměňovací návrh 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Pokud jde o balíčky cigaret, obecné 
varování a informační zpráva se vytisknou 
na bočních stranách jednotlivých balení. 
Tato varování musí mít šířku nejméně 20 
mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák 
k ručnímu balení cigaret musí být 
informační sdělení vytištěno na povrchu, 
který se stává viditelným při otevření 
jednotlivého balení. Jak obecné varování, 
tak informační zpráva musí pokrývat 40 % 
povrchu, na němž jsou vytištěna.
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Or. en

Pozměňovací návrh 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Pozměňovací návrh 227
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 228
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Roger Helmer



PE510.761v01-00 122/142 AM\936107CS.doc

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 232
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 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 80 % vnější plochy přední 
i zadní strany jednotlivého balení 
a jakýchkoliv vnějších balení;

Or. en

Odůvodnění

Zdravotní varování jsou zásadní pro zvýšení povědomí o negativních účincích tabáku na 
zdraví a pro odrazování mladých lidí od toho, aby začínali s konzumací tabákových výrobků.  
Velikost zdravotních varování by se proto měla zvýšit.
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Pozměňovací návrh 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó 
i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 236
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el
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Pozměňovací návrh 237
Niki Tzavela

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 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 45 % vnější plochy přední 
strany a 60 % vnější plochy zadní strany 
jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších 
balení;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 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 maximálně 43% vnější plochy 
přední strany a 62% vnější plochy zadní 
strany jednotlivého balení a jakýchkoliv 
vnějších balení;

Or. de

Odůvodnění

Nejpřísnější pravidla jsou v současnosti platná v Belgii (43 % přední strany a 62 % zadní 
strany). Stanovení toho, že by zdravotním varováním měla být vyhrazena ještě větší plocha, by 
rozhodně porušilo práva k ochranných známkám. Ve studii Eurobarometru 82 % respondentů 
uvedlo, že zdravotní varování nemá žádný vliv na jejich rozhodnutí kouřit.

Pozměňovací návrh 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) pokrývat 40 % vnější plochy přední 
i zadní strany jednotlivého balení 
a jakýchkoliv vnějších balení;

Or. en

Odůvodnění

V posouzení dopadů vypracovaném Komisí se jednoznačně neuvádí, zda má zdravotní 
varování pokrývající 75 % plochy větší vliv, než varování, které pokrývá například 50 % 
plochy. S ohledem na vlastnická práva obchodních značek a vliv pevných podílů na trhu ve 
prospěch velkých výrobců by měla být plocha zdravotních varování zmenšena.

Pozměňovací návrh 240
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 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 40 % vnější plochy přední 
i zadní strany jednotlivého balení 
a jakýchkoliv vnějších balení;

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 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 40 % vnější plochy přední 
strany a 50 % vnější plochy zadní strany 
jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších 
balení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 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 40 % vnější plochy přední 
strany a 50 % vnější plochy zadní strany 
jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších 
balení;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Roger Helmer

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 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 30 % vnější plochy přední 
strany a 40 % vnější plochy zadní strany 
jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších 
balení;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Roger Helmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 245
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Niki Tzavela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) být umístěna na horním vrchu
jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) být umístěna v horní polovině
jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího 
balení a ve stejném směru jako jakékoliv 
další informace, které se na balení objevují;

Or. pt

Pozměňovací návrh 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Původní opatření se jeví nepraktické, jelikož by značky v některých případech již nebyly 
viditelné, zatímco zdravotní varování bude v každém případě viditelné, jelikož zabírá větší 
plochu.
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Pozměňovací návrh 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) být umístěna ve stejném směru jako 
jakékoliv další informace, které se na 
balení objevují;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Derk Jan Eppink

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) být umístěna ve stejném směru jako 
jakékoliv další informace, které se na 
balení objevují;

Or. nl

Odůvodnění

Požadovat, aby bylo zdravotní varování na vrchním okraji jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení, by s ohledem na novou podobu trafik (a malých samoobsluh) majitelům 
obchodů ztížilo rozeznávání jednotlivých značek výrobců. Majitelé obchodů, jejichž marže 
jsou stále nižší, by museli vynaložit značné množství peněz na výměnu zařízení obchodu. 
Studie navíc prokázala, že majitelé trafik jsou finančně velmi závislí na prodeji tabáku.

Pozměňovací návrh 252
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) být umístěna ve stejném směru jako 
jakékoliv další informace, které se na 
balení objevují;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 254
Niki Tzavela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. el

Pozměňovací návrh 256
Inês Cristina Zuber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 257
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. de

Pozměňovací návrh 258
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 259
Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Konrad Szymański

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

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 261
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

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

Or. es
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Pozměňovací návrh 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) výška: nejméně 64 mm, i) výška: nejméně 50 mm,

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) výška: nejméně 64 mm, i) výška: nejméně 50 mm,

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) šířka: nejméně 55 mm. ii) šířka: nejméně 42 mm.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla výrazně omezovat rozměry balení za účelem zakázat například 
jednotlivá balení cigaret obsahující minimálně 10 cigaret. Takové požadavky budou mít vliv 
na legitimní pracovní místa ve všech částech dodavatelského řetězce včetně výroby, zatímco 
podpoří nezákonný obchod a omezí spotřebitelův výběr, inovaci a konkurenci. Práva 
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duševního vlastnictví tím budou odebrána nebo narušena. Rozměr je také neadekvátní.

Pozměňovací návrh 266
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) U balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret a u balení tabáku s plochou větší 
než 75 cm2 musí zdravotní varování 
pokrývat minimálně 22,5 cm2 této plochy. 
Tato plocha se zvětší na 24 cm2

u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 26,25 cm2 u členských států se 
třemi úředními jazyky.

Or. de

Pozměňovací návrh 267
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) úpravy textových varování uvedených 
v příloze I této směrnice s ohledem na 
vědecký a technický vývoj;
b) vytvoření a přizpůsobení knihovny 
obrazových varování uvedené v odst. 1 
písm. a) tohoto článku s ohledem na 
vědecký a tržní vývoj;
c) definování umístění, formátu, 
rozvržení, podoby, rotace a proporcí 
zdravotních varování;
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d) stanovení odchylně od čl. 7 odst. 3 
podmínek, za jakých mohou být textová 
varování při otevírání jednotlivého balení 
narušena, a to způsobem, který zajistí 
grafickou integritu a viditelnost textu, 
fotografií a informací o odvykání kouření.

Or. pt

Pozměňovací návrh 268
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) úpravy textových varování uvedených 
v příloze I této směrnice s ohledem na 
vědecký a technický vývoj;
b) vytvoření a přizpůsobení knihovny 
obrazových varování uvedené v odst. 1 
písm. a) tohoto článku s ohledem na 
vědecký a tržní vývoj;
c) definování umístění, formátu, 
rozvržení, podoby, rotace a proporcí 
zdravotních varování;
d) stanovení odchylně od čl. 7 odst. 3 
podmínek, za jakých mohou být textová 
varování při otevírání jednotlivého balení 
narušena, a to způsobem, který zajistí 
grafickou integritu a viditelnost textu, 
fotografií a informací o odvykání kouření.

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Laurence J.A.J. Stassen

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

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

vypouští se

a) úpravy textových varování uvedených 
v příloze I této směrnice s ohledem na 
vědecký a technický vývoj;
b) vytvoření a přizpůsobení knihovny 
obrazových varování uvedené v odst. 1 
písm. a) tohoto článku s ohledem na 
vědecký a tržní vývoj; 
c) definování umístění, formátu, 
rozvržení, podoby, rotace a proporcí 
zdravotních varování;
d) stanovení odchylně od čl. 7 odst. 3 
podmínek, za jakých mohou být textová 
varování při otevírání jednotlivého balení 
narušena, a to způsobem, který zajistí 
grafickou integritu a viditelnost textu, 
fotografií a informací o odvykání kouření.

Or. nl

Pozměňovací návrh 270
Roger Helmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Alajos Mészáros

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

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 273
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 274
Niki Tzavela
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Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 277
Jean-Pierre Audy
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Niki Tzavela

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

Pozměňovací návrh 280
Roger Helmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en


