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Pozměňovací návrh 281
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na tabák ke kouření jiný než tabák ke 
kouření cigaret a tabák k ručnímu balení 
cigaret se nevztahují povinnosti uvedené v 
článcích 8 a 9. Každé jednotlivé balení 
tabáku ke kouření jiného než tabák ke 
kouření cigaret a tabáku k ručnímu 
balení cigaret uvádí obecné textové 
varování „Kouření zabíjí / Kouření zabíjí 
– přestaňte nyní“. Kromě obecného 
textového varování musí každé jednotlivé 
balení a jakékoliv vnější balení těchto 
výrobků nést textové varování uvedené v 
příloze I. Obecné textové varování musí 
zahrnovat odkaz na služby pro odvykání 
kouření. 

Or. es

Pozměňovací návrh 282
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

odvykání kouření v souladu s čl. 9 odst. 1 
písm. b).

Or. el

Pozměňovací návrh 283
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Obecné varování musí být vytištěno nebo 
neodnímatelně připevněno na 
nejviditelnějším povrchu jednotlivého 
balení a jakéhokoliv vnějšího balení. 
Textová varování uvedená v příloze I se 



AM\936769CS.doc 5/108 PE510.829v01-00

CS

pravidelný výskyt. Tato varování musí být 
vytištěna na druhém nejviditelnějším 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení.

obměňují tak, aby byl zaručen jejich 
pravidelný výskyt. Tato varování musí být 
vytištěna nebo neodnímatelně připevněna 
na druhém nejviditelnějším povrchu 
jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího 
balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zejména v případě malých a středních podniků se zátěž spojená s vytištěním varování na 
balení s nízkým objemem výroby jeví jako nepřiměřená. Použití nálepky by mělo být povoleno, 
jako je tomu i v současnosti.

Pozměňovací návrh 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Varování mohou být připevněna pomocí 
nálepek za předpokladu, že je nelze 
odstranit.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Textová varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 30 % vnější oblasti 
odpovídajícího povrchu jednotlivého balení 
nebo jakéhokoliv vnějšího balení, s 
výjimkou průhledného balení 
používaného pro maloobchodní prodej. 
Tento podíl se zvyšuje na 32 % u 
členských států se dvěma úředními jazyky 
a na 35 % u členských států se třemi 
úředními jazyky.

Or. es

Pozměňovací návrh 288
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě jednotlivých balení, jejichž 
nejviditelnější povrch přesahuje 75 cm², 
pokrývají varování uvedená v odstavcích 2 
a 3 plochu alespoň 22,5 cm² na každém 
povrchu. Tato plocha se zvyšuje na 24 cm² 
pro členské státy se dvěma úředními 
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jazyky a na 26,25 cm² pro členské státy se 
třemi úředními jazyky.

Or. es

Pozměňovací návrh 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nicméně v případě jednotlivých balení 
určených pro jiné výrobky než cigarety, 
jejichž nejviditelnější povrch přesahuje 75 
cm2, pokrývají varování uvedená v 
odstavci 2 plochu alespoň 22,5 cm2 na 
každém povrchu. Tato plocha se zvyšuje 
na 24 cm² pro členské státy se dvěma 
úředními jazyky a na 26,25 cm² pro 
členské státy se třemi úředními jazyky.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 291
Werner Langen
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. U balení s přední a zadní stranou 
přesahující 75 cm2 musí zdravotní 
varování na obou stranách zaujímat 
plochu alespoň 22,5 cm2 na každé straně. 
Tato plocha se zvyšuje na 24 cm² pro 
členské státy se dvěma úředními jazyky a 
na 26,25 cm² pro členské státy se třemi 
úředními jazyky.

Or. de

Pozměňovací návrh 292
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 293
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) vytištěna černým tučným písmem na 
bílém podkladu. Varování mohou být 
připevněna pomocí nálepek za 
předpokladu, že jsou nálepky trvale 
připevněny k balení. Členské státy mohou 
rozhodnout o bodové velikosti fontu podle 
požadavků daného jazyka s tím, že velikost 
fontu uvedená v jejich právním předpise 
bude taková, aby nápis zabíral co největší 
část plochy vyhrazené pro požadovaný 
text;

Or. de

Odůvodnění

Mnoho výrobků jiných než cigarety a tabák pro ruční balení je dováženo od výrobců, zejména 
malých výrobců ze třetích zemí.  V takovémto případě musí být pomocí nálepky uvedena země 
a adresa výrobce. 

Pozměňovací návrh 294
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt
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Pozměňovací návrh 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zejména v případě malých a středních podniků se zátěž spojená s vytištěním varování na 
balení s nízkým objemem výroby jeví jako nepřiměřená. Použití nálepky by mělo být povoleno, 
jak je tomu i v současnosti.

Pozměňovací návrh 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lemována černým okrajem širokým 
nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm v rámci 
povrchu, který je pro textové varování 
vymezen.

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

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení nebude mít pozitivní dopad na vnitřní trh ani na ochranu veřejného zdraví 
a musí být formulováno jasně a jednoznačně.

Pozměňovací návrh 298
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 299
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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zprávy Komise k podstatné změně 
okolností.

Or. de

Pozměňovací návrh 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 10 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 obsahují zásadní prvky směrnice, a proto nespadají do 
působnosti aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 303
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K takovéto zásadní změně spotřebních návyků pravděpodobně nedojde natolik rychle, aby 
tato otázka nemohla být předána spoluzákonodárcům.  Pověření Komise touto otázkou by jí 
ponechalo přílišnou volnost rozhodování. 

Pozměňovací návrh 305
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 306
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

jednotlivého balení a navíc na jakémkoliv 
vnějším balení používaném ve spojitosti s 
výrobkem, s výjimkou dalších zcela 
průhledných obalů;

Or. de

Pozměňovací návrh 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zejména v případě malých a středních podniků se zátěž spojená s vytištěním varování na 
balení s nízkým objemem výroby jeví jako nepřiměřená. Použití nálepky by mělo být povoleno, 
jak je tomu i v současnosti.

Pozměňovací návrh 308
Ewald Stadler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) musí pokrývat 15 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 18 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 20 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.

Or. de



PE510.829v01-00 16/108 AM\936769CS.doc

CS

Odůvodnění

Ve studii Eurobarometru 82 % respondentů uvedlo, že zdravotní varování nemá žádný vliv 
na jejich rozhodnutí užívat tabákové výrobky.

Pozměňovací návrh 309
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 310
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

O tomto bodě by měli rozhodnout spoluzákonodárci. 

Pozměňovací návrh 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem úpravy požadavků stanovených v 

vypouští se
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odstavcích 1 a 2 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Označování jednotlivých balení a 
jakékoliv vnější balení, jakož i samotný 
tabákový výrobek nesmí zahrnovat žádný 
prvek nebo rys, který:

vypouští se

a) propaguje tabákový výrobek prostředky, 
které jsou nepravdivé, zavádějící nebo 
klamné nebo mohou vytvořit mylný 
dojem, pokud jde o vlastnosti, účinky na 
zdraví, rizika a emise;
b) naznačuje, že určitý tabákový výrobek 
je méně škodlivý než ostatní nebo že má 
vitalizační, energizující, léčivé, omlazující, 
přírodní, biologické nebo jinak pozitivní 
účinky, pokud jde o zdravotní či sociální 
aspekty;
c) odkazuje na příchuť, chuť, jakékoliv 
aroma nebo jiné přísady nebo na jejich 
nepřítomnost;
d) připomíná potravinový výrobek.

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení nebude mít pozitivní dopad na vnitřní trh ani na ochranu veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 315
Ewald Stadler
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vzbuzuje dojem, že konkrétní tabákový 
výrobek je méně škodlivý než jiné, kromě 
případů, kdy lze vědecky dokázat, že je 
výrazně méně škodlivý než ostatní 
tabákové výrobky, které jsou již v prodeji;

Or. de

Odůvodnění

Při užívání tabákových výrobků vytváří proces hoření různé nebezpečné látky.  Za současné 
situace by bylo lehkovážné vyloučit rozvoj tabákových výrobků, které budou vytvářet méně 
nebezpečné látky, a navíc by to výrobce demotivovalo od dalšího výzkumu dopadů užívání 
tabáku s cílem vyvíjet inovativní produkty.

Pozměňovací návrh 316
Ewald Stadler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Tabákové výrobky mají různé účinky. Při výběru mezi tabákovými výrobky se dospělí uživatelé 
zaměřují spíše na aktuální subjektivní pocit z užívání výrobku než na popis výrobku. 
Kategorie „energetický”/„energetizující” a „vitalizační” jsou subjektivní, zatímco kategorie 
„biologické” a „přírodní” mohou být akceptovány s odůvodněním, že užívání tabákových 
výrobků rozhodně spouští biochemické reakce.
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Pozměňovací návrh 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 319
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en



AM\936769CS.doc 21/108 PE510.829v01-00

CS

Odůvodnění

Cigarety i nadále zůstávají legálním výrobkem a obvykle se od sebe odlišují konkrétní 
příchutí, na kterou by výrobci měli být schopni poukázat. Jediná výjimka nastává tehdy, je-li 
tato informace zavádějící v souvislosti s dopadem výrobku na lidské zdraví, což je nicméně 
zmíněno v písmenech a) a b).

Pozměňovací návrh 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace by mohla zamezit užívání popisků jako „American blend“ (což kuřáky 
informuje o chuti výrobku, stejně jako o značce použitého tabáku). Není důvod k tomu, aby 
toto ustanovení mělo tak široký záběr. 

Pozměňovací návrh 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ustanovení v odstavci 1 c se nebude 
vztahovat na doutníky a dýmkový tabák;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Zakázanými prvky a rysy jsou texty, 
symboly, jména, obchodní značky, 
figurativní nebo jiné znaky, zavádějící 
barvy, vložené letáky nebo jiný dodatečný 
materiál vyvolávající dojem, že konkrétní 
tabákový výrobek je méně škodlivý než 
jiné. 

Or. de

Odůvodnění

Konkurenční výhody plynoucí z formy balení musí být evropským výrobcům zakázány pouze v 
případě, kdy jsou tato balení zavádějící. 
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Pozměňovací návrh 324
Francesco De Angelis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky nebo 
jiný dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby se zakazovaly „zavádějící barvy“. Význam tohoto výrazu je navíc 
vysoce subjektivní.  Zákaz cigaret s menšími rozměry a odkaz na tvar výrobku jsou v tomto 
článku nevhodné.  Zakázání těchto výrobků by usnadnilo nezákonný obchod, snížilo 
spotřebitelům možnost výběru, omezilo inovaci a potlačilo hospodářskou soutěž. 

Pozměňovací návrh 325
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

s tvarem samotného tabákového výrobku.

Or. de

Odůvodnění

Pojem „zavádějící barvy“ je těžce definovatelný a umožnil by jakémukoliv členskému státu, 
aby při provádění této směrnice zakázal různé barvy. To by vedlo k vážné právní nejistotě 
a narušovalo by to záměr Komise, jímž je harmonizace vnitřního trhu. 

Pozměňovací návrh 326
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Pozměňovací návrh 327
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 328
Roger Helmer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například 
adhesivní nálepky, samolepky, připojené 
letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo 
prvky, jež souvisí s tvarem samotného 
tabákového výrobku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, proč jsou takzvané tenké cigarety zavádějící.  Jedná se o obvyklý výrobek, který 
nezpůsobuje žádné zvýšené riziko pro zdraví. 

Pozměňovací návrh 331
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2



AM\936769CS.doc 27/108 PE510.829v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Jakákoliv taková právní domněnka by byla založena na neexistující studii, a měla by proto být 
zamítnuta. 
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Pozměňovací návrh 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odstavec 2 se nevztahuje na obchodní 
značky, které existovaly k datu 19. 
prosince 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Článek 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. nl

Odůvodnění

Navrhovaná omezení týkající se balení by měla neadekvátní dopad na malé a střední podniky 
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vyrábějící tabák ke kouření.  Tyto podniky se vyskytují  zejména ve specializovaných 
segmentech trhu založených na diverzifikaci výrobků, jako je například výroba nádob na 
tabák, a následkem těchto opatření by ztratily svůj „jedinečný prodejní argument“.  Ačkoliv si 
vážím úsilí vynaloženého na motivaci kuřáků k tomu, aby v zájmu ochrany svého zdraví 
přestali kouřit, výzkumy ukazují, že balení nemá na jejich rozhodnutí začít kouřit vliv 
(Eurobarometr 2012 – č. 385).

Pozměňovací návrh 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Účinek tohoto ustanovení je nejasný, a proto se zásah do svobody výrobců uvádět na 
trh legální výrobek jeví neadekvátní. 

Pozměňovací návrh 337
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení cigaret obsahuje 
alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení 
tabáku k ručnímu balení cigaret musí 
obsahovat alespoň 40 g tabáku.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy se zavíratelným 
přehybem či bez něj. Přehyb pytlíku, 
pokud je součástí balení, musí pokrývat 
nejméně 70 % přední části balení. 
Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 
20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí obsahovat 
alespoň 40 g tabáku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 342
András Gyürk
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar 
kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu 
balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. 
obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. 
Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 
70 % přední části balení. Jednotlivé balení 
cigaret obsahuje alespoň 19 cigaret. 
Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 40 g 
tabáku.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 345
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 346
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Všechny zevní plochy jednotlivých 
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balení a jakákoliv vnější balení tabáku ke 
kouření jsou standardizovány takto:
a) neobsahují žádnou obchodní ani jinou 
značku kromě značky a varianty názvu 
tabákového výrobku;
b) mají tmavou, nezajímavou barvu 
určenou Komisí; 
c) značka a jakákoli varianta názvu:
i) se na jedné ploše nevyskytuje více než 
jednou;
ii) je umístěna vodorovně pod 
kombinovaným zdravotním varováním, ve 
stejném směru jako toto varování a 
uprostřed plochy zbývající na přední a 
zadní ploše jednotlivých balení a každého 
vnějšího balení;
iii) je v souladu s podrobnějšími pravidly 
stanovenými v odstavci 3;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by podpořil návrh navrhovatele týkající se standardizovaných 
balení docílených rozšířením tohoto ustanovení na veškerý tabák určený ke kouření.  Je také 
důležité, aby standardní barva byla tmavá a nezajímavá, jelikož se ukázalo, že toto provedení 
je účinnější než použití světlejších barev. 

Pozměňovací návrh 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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znovuuzavření jednotlivého balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 349
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 350
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 352
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Roger Helmer
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 358
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se v souladu s článkem 22 
zmocňuje k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení povinného 

vypouští se
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kvádrového nebo cylindrického tvaru pro 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
jiných než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret, dojde-li podle zprávy 
Komise k podstatné změně okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 361
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jedinečný identifikátor umožňuje určit: 2. Identifikátor, který je uveden v odst. 1
umožňuje určit:

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

j) totožnost všech odběratelů od výrobního 
závodu po prvního zákazníka;

Or. en

Odůvodnění

Systém sledování a dohledávání značně zatěžuje výrobce. Přidávat k informacím také 
maloobchodního prodejce by bylo pro malé výrobce, kteří využívají služeb zprostředkovatelů,  
téměř nemožné.   Aby se snížil nezákonný obchod, je v každém případě důležité, aby na 
produktu bylo označeno, pro který trh je určen, nicméně přesné určení maloobchodního 
prodejce není důležité.  Navíc by původní znění šlo nad rámec toho, co bylo dohodnuto v 
rámci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku.

Pozměňovací návrh 366
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Systém sledování a dohledávání  značně zatěžuje výrobce.  Přidávat k informacím také 
maloobchodního prodejce by bylo pro malé výrobce, kteří využívají služeb zprostředkovatelů,  
téměř nemožné.  Aby se snížil nezákonný obchod, je v každém případě důležité, aby na 
produktu bylo označeno, pro který trh je určen, nicméně přesné určení maloobchodního 
prodejce není důležité. Navíc by původní znění šlo nad rámec toho, co bylo dohodnuto v 
rámci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. 
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Pozměňovací návrh 367
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Systém sledování a dohledávání značně zatěžuje výrobce.  Přidávat k informacím také 
maloobchodního prodejce by bylo pro malé výrobce, kteří využívají služeb zprostředkovatelů,  
téměř nemožné.  Aby se snížil nezákonný obchod, je v každém případě důležité, aby na 
produktu bylo označeno, pro který trh je určen, nicméně přesné určení maloobchodního 
prodejce není důležité. Navíc by původní znění šlo nad rámec toho, co bylo dohodnuto v 
rámci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku.

Pozměňovací návrh 368
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 

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

výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu zákazníkovi, včetně 
dovozců, skladů a přepravních společností, 
nezbytné vybavení, které umožní 
zaznamenávat zakoupení, prodej, 
uskladnění, přepravu tabákových výrobků 
nebo jiné nakládání s nimi. Toto vybavení 
musí být schopné přečíst a předat údaje v 
elektronické podobě do zařízení pro 
uchovávání údajů podle odstavce 6.

Or. en

Odůvodnění

Systém sledování a dohledávání značně zatěžuje výrobce.  Přidávat k informacím také 
maloobchodního prodejce by bylo pro malé výrobce, kteří využívají služeb zprostředkovatelů,  
téměř nemožné.  Aby se snížil nezákonný obchod, je v každém případě důležité, aby na 
produktu bylo označeno, pro který trh je určen, nicméně přesné určení maloobchodního 
prodejce není důležité. Navíc by původní znění šlo nad rámec toho, co bylo dohodnuto v 
rámci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku.

Pozměňovací návrh 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 370
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 372
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Pozměňovací návrh 373
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Na cigarety a tabák k ručnímu balení se 
odstavce 1 až 8 použijí 3 roky od data 
uvedeného v čl. 25 odst. 1 a na ostatní 
tabákové výrobky 7 let od tohoto data.

Or. en

Odůvodnění

Systém sledování a dohledávání, který má být zaveden, je velmi složitý a dosud nebyl 
v takovém rozsahu testován.  Je proto rozumné stanovit delší lhůty k provedení, především co 
se týká malých a středních podniků.  
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Pozměňovací návrh 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
zakáží členské státy uvedení tabákových 
výrobků pro orální užití na trh. Tento 
zákaz by nicméně neměl mít dopad na 
tradiční tabákové výrobky pro orální užití, 
které mohou být povoleny jednotlivými 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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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Odůvodnění

Vzhledem k všeobecnému zákazu prodeje snusu (tabák pro orální užití) v celé Evropské unii 
neexistuje přeshraniční zájem na regulaci obsahu snusu na evropské úrovni. Regulace by 
měla být proto stanovena na vnitrostátní úrovni tím členským státem (Švédskem), kde je 
prodej snusu povolen.  Návrh směrnice, který předložila Komise, je nedostatečný, např. pokud 
jde o regulaci škodlivých látek.  Ve směrnici není zmínka o některých látkách, které mohou 
poškodit lidské zdraví, přestože existují přísné předpisy pro běžné látky určené k aromatizaci. 

Pozměňovací návrh 380
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Hlava II – kapitola IV – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
na dálku

Prodej tabákových výrobků

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění jednoty s pozměňovacími návrhy od stejných autorů týkajícími se internetového 
prodeje a vystavování v prodejním místě.

Pozměňovací návrh 381
András Gyürk

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
na dálku

Internetový prodej tabákových výrobků

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zakázán veškerý internetový prodej, nejen přeshraniční.  Zajistit účinný systém 
ověřování věku online je velmi složité.

Pozměňovací návrh 383
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zakáží na svém území 
internetový prodej tabákových výrobků.

(Nahradí celý článek)

Or. en
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Odůvodnění

Při prodeji tabáku přes internet je velmi těžké uplatňovat věková omezení.  Online prodej 
tabáku není v souladu se stávajícími právními předpisy, například v oblasti zdravotního 
varování.   Devět členských států již internetový prodej tabáku zakázalo a zákaz EU je 
pravděpodobně nejsnazší cesta, jak toho dosáhnout. 

Pozměňovací návrh 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zakáží přeshraniční prodej 
na dálku.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje spotřebitele jsou 
zpracovávány výhradně v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nesmí být 
zpřístupněny výrobci tabákových výrobků 
nebo společnostem, které jsou součástí 
stejné skupiny společností, nebo 
jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití 
osobních údajů nebo nakládání s nimi 

vypouští se
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nesmí přesahovat účel dané koupě. To 
platí i v případě, že maloobchodní 
prodejce je součástí výrobce tabákového 
výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Gaston Franco

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Přeshraniční prodej tabákových výrobků 
 Pro každý tabákový výrobek, na který se 
vztahuje tato směrnice, lze stanovit 
maximální množství, jež může být 
dovezeno z jiného členského státu.  Toto 
maximální množství stanoví jednotlivé 
členské státy metodou výpočtu, kterou 
považují za nejvhodnější (například na 
osobu, na typ vozidla, na celkové množství 
zahrnující několik tabákových výrobků).

Or. fr

Pozměňovací návrh 393
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Vystavování tabáku v místě prodeje

1. Členské státy na svém území zakáží 
vystavování tabákových výrobků v místě 
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prodeje a prodejní automaty na tabákové 
výrobky.
2. Tabákové výrobky musí být před 
spotřebiteli zcela skryty s výjimkou 
okamžiku, kdy dochází k jejich nákupu či 
prodeji, inventarizaci, doplňování zásob, 
školení zaměstnanců či údržbě 
skladovacího zařízení.
3. Vystavení tabákových produktů z 
důvodů uvedených v odstavci 2 je 
přípustné pouze po dobu nutnou k 
provedení dané činnosti.
4. Ceny tabákových výrobků se udávají ve 
standardizovaném formátu. Nesmí být 
zobrazeny žádné možnosti nákupu 
výhodných balení ani zvláštních slev.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz vystavování výrobků v místě prodeje a prodejních automatů se již uplatňuje v řadě 
členských států EU a ESVO. V roce 2010 podal jeden výrobce tabákových výrobků žalobu na 
Norsko za vytváření překážek, které brání obchodu. Soud rozhodl ve prospěch Norska, ovšem 
tento případ poukazuje na nezbytnost kroků EU. Prováděcí pokyny Rámcové úmluvy o 
kontrole tabáku k článku 13 stanoví, že vystavování tabákových výrobků v místě prodeje je 
formou reklamy a propagace. Doporučují úplný zákaz jakéhokoli vystavování tabákových 
výrobků v místě prodeje.

Pozměňovací návrh 394
András Gyürk

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Přeshraniční prodej tabákových výrobků 

na dálku
Členské státy zakáží přeshraniční prodej 
tabákových výrobků na dálku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Schválení k uvedení na trh a oznámení 
nové kategorie tabákových výrobků a 
méně škodlivých výrobků

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků

Oznamování nové kategorie tabákových 
výrobků a nové kategorie potenciálně 
méně nebezpečných tabákových výrobků

Or. pt

Pozměňovací návrh 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh. Oznámení

1. Členské státy používají systém pro 
povolování tabákových výrobků s nižším 
rizikem, které je možno získat za 
přiměřený poplatek. Členské státy
vyžadují, aby výrobci a dovozci 
tabákových výrobků oznámili příslušným 
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musí být podané v elektronické podobě 
šest měsíců před zamýšleným uvedením na 
trh a musí jej doplňovat podrobný popis 
uvedeného výrobku, jakož i informace o 
složkách a emisích v souladu s článkem 5.
Při oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
příslušným orgánům poskytnou:

orgánům členských států jakoukoliv novou 
kategorii tabákových výrobků a všech 
výrobků s nižšími riziky, které zamýšlejí v 
dotčených členských státech uvést na trh
na základě žádosti. Tato žádost musí být
podána v elektronické podobě šest měsíců 
před zamýšleným uvedením na trh a musí
ji doplňovat podrobný popis uvedeného 
výrobku, návrh na označení výrobku, 
návod k použití, složení výrobku, 
výrobním procesu a souvisejících 
kontrolách, jakož i informace o složkách a 
emisích v souladu s článkem 5. Výrobci a 
dovozci, kteří podávají žádost o povolení 
uvedení tabákových výrobků s nižšími 
riziky na trh, rovněž příslušným orgánům 
poskytnou:

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států 
jakoukoliv novou kategorii tabákových 
výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených 
členských státech uvést na trh a o níž 
hodlají na základě významných vědeckých 
důkazů tvrdit, že se jedná o výrobky méně 
škodlivé nebo o výrobky, které představují 
menší nebezpečí než tradiční tabákové 
výrobky. Oznámení musí být podané v 
elektronické podobě šest měsíců před 
zamýšleným uvedením na trh a musí jej 
doplňovat podrobný popis uvedeného 
výrobku, jakož i informace o složkách a 
emisích v souladu s článkem 5. Při 
oznámení nové kategorie tabákového 
výrobku výrobci a dovozci rovněž 
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příslušným orgánům poskytnou:

Or. pt

Pozměňovací návrh 399
Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) příslušné vědecké studie o toxicitě
výrobku, zejména pokud jde o složky a 
emise;

Or. es

Pozměňovací návrh 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostupné studie a průzkum trhu týkající 
se preferencí různých skupin spotřebitelů,
včetně mladých lidí, a

b) dostupné studie a průzkum trhu týkající 
se vnímání a používání výrobku 
spotřebiteli, včetně jeho označení, a
preferencí různých skupin spotřebitelů,
zejména mladých lidí a

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Salvador Sedó i Alabart

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



PE510.829v01-00 64/108 AM\936769CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) další dostupné a související informace, 
včetně analýzy rizika/prospěšnosti 
výrobku, očekávaný vliv na odvykání 
tabáku, očekávaný vliv na potenciální 
nové uživatele tabáku a jeho další 
předpokládané vnímání spotřebiteli.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 402
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zpřístupní veškeré 
informace obdržené podle tohoto článku 
Komisi. Členské státy musí být oprávněny
přijmout pravidla pro balení a označování 
nových tabákových výrobků, jež byly 
schváleny jako výrobky s nižším rizikem, 
která se mohou odchylovat od požadavků 
stanovených touto směrnicí a tato pravidla 
oznámí Komisi.  

Or. es

Pozměňovací návrh 403
Paul Rübig

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

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

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c).

Nový povolovací postup na trhu v 
členských státech stanoví následující:
1. vědecké posouzení rizika, 
2. empirické standardy pro důkazy o 
zdravotních rizicích,
3. snížení škodlivých látek, které obsahuje 
kouř,
4. povinnost splnit ustanovení odst. 1 
písm. a) až c),
5. dozor po uvedení na trh.

Podmínky povolení k uvedení na trh 
v členských státech musí rovněž 
obsahovat požadavky týkající se 
označování, textového zdravotního 
varování, popisu výrobku, balení, měření, 
včetně metod měření dehtu, nikotinu, 
oxidu uhelnatého a přídatných látek 
obsažených v tabákových výrobcích s 
nižšími riziky.

Členské státy jsou oprávněny vyžadovat od 
výrobců či dovozců tabákových výrobků 
provedení dodatečných zkoušek nebo 
poskytnutí dodatečných informací. 
Členské státy zpřístupní veškeré 
informace obdržené podle tohoto článku 
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Komisi a sdělí jí povolovací postup. 

Or. de

Odůvodnění

Tyto změny usnadňují uvedení tabákových  výrobků na trh, jež jsou méně nebezpečné než 
běžné tabákové výrobky a poskytují informace o jejich výhodách, pokud je tak povoleno 
vládami členských států. 

Pozměňovací návrh 404
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků sdělili jejich 
příslušným orgánům jakékoliv nové nebo 
aktuální informace, jež jsou uvedeny v 
odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou 
oprávněny vyžadovat od výrobců či 
dovozců tabákových výrobků provedení 
dodatečných zkoušek nebo poskytnutí 
dodatečných informací. Členské státy 
zpřístupní veškeré informace obdržené 
podle tohoto článku Komisi. Členské státy 
jsou oprávněny zavést registrační systém 
povolení a účtovat přiměřený poplatek. 
Členské státy mohou pro méně škodlivé 
výrobky zavést požadavky na jejich 
označování a balení, které se odchylují od 
požadavků této směrnice. Tyto požadavky 
musí sdělit Komisi. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 405
Paul Rübig
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Kategorie tabákových výrobků s nižším 
rizikem uváděné na trh musí být v souladu 
s požadavky této směrnice. Vzhledem 
k tomu, že tyto tabákové výrobky  mají 
různé vlastnosti snižující rizika,  je nutné 
odpovídajícím způsobem upravit metodu 
pro měření uvedenou v článku 4, regulaci 
obsahu uvedenou v článku 6 a označování 
a balení uvedené v článcích 7, 8, 9, 10, 12 
a 13. Použitá opatření závisí na 
skutečnosti, zda výrobky náleží do definice 
tabákového výrobku, který neprodukuje 
kouř, v čl. 2 bodě 29, nebo jde o tabák ke 
kouření vymezený v čl. 2 bodě 33.  

Or. de

Pozměňovací návrh 406
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Nové kategorie tabákových výrobků 
uváděné na trh musí být v souladu s 
požadavky této směrnice. Použitá opatření 
závisí na skutečnosti, zda výrobky náleží 
do definice tabákového výrobku, který 
neprodukuje kouř, v čl. 2 bodě 29, nebo jde 
o tabák ke kouření vymezený v čl. 2 bodě 
33. Nové tabákové výrobky, u kterých bylo 
vědecky prokázáno, že jsou méně škodlivé 
než běžné tabákové výrobky, mohou 
odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 1 
písm. b) nést  označení, že se jedná o 
výrobek se sníženou škodlivostí. 
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Or. cs

Pozměňovací návrh 407
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Hlava III, název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NON TOBACCO PRODUCTS vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 18 vypouští se
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Výrobky obsahující nikotin
1. Následující výrobky obsahující nikotin 
mohou být na trh uváděny pouze v 
případě, že byly povoleny na základě 
směrnice 2001/83/ES:
a) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
2 mg na jeden výrobek nebo
b) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
4 mg na ml nebo
c) výrobky, jejichž užití v souladu se 
zamýšleným účelem způsobí maximální 
plazmatickou koncentraci, jejíž průměrné 
hodnoty jsou vyšší než 4 ng na ml.
2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem aktualizace množství nikotinu 
uvedených v odstavci 1 s ohledem na 
vědecký vývoj a registrace udělené 
výrobkům obsahujícím nikotin podle 
směrnice 2001/83/ES.
3.
Každé jednotlivé balení a vnější balení 
výrobků obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahové úrovně 
stanovené v odstavci 1, musí obsahovat 
toto zdravotní varování:
Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.
4. Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 3, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:
a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.
5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
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odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

Or. en

Odůvodnění

Jiné než tabákové výrobky by neměly spadat do působnosti této směrnice.  Nestačí pouze 
odkazovat  na směrnici 2001/83/ES, protože tato směrnice není přímo použitelná. 
Elektronické cigarety a podobné výrobky mají výrazně snížené riziko ve srovnání s klasickými 
cigaretami a měly by být proto snadno dostupné.  Budoucí právní úprava podle směrnice 
2001/83/ES může být zavedena v rámci přezkumu  této směrnice a na základě důkladné 
analýzy zdravotních rizik, jež tyto výrobky představují.  

Pozměňovací návrh 410
András Gyürk

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 18 vypouští se
Výrobky obsahující nikotin
1. Následující výrobky obsahující nikotin 
mohou být na trh uváděny pouze v 
případě, že byly povoleny na základě 
směrnice 2001/83/ES:
a) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
2 mg na jeden výrobek nebo
b) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
4 mg na ml nebo
c) výrobky, jejichž užití v souladu se 
zamýšleným účelem způsobí maximální 
plazmatickou koncentraci, jejíž průměrné 
hodnoty jsou vyšší než 4 ng na ml.
2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem aktualizace množství nikotinu 
uvedených v odstavci 1 s ohledem na 
vědecký vývoj a registrace udělené 
výrobkům obsahujícím nikotin podle 
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směrnice 2001/83/ES.
3.
Každé jednotlivé balení a vnější balení 
výrobků obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahové úrovně 
stanovené v odstavci 1, musí obsahovat 
toto zdravotní varování:
Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.
4. Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 3, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:
a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.
5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v 
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 18 vypouští se
Výrobky obsahující nikotin
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1. Následující výrobky obsahující nikotin 
mohou být na trh uváděny pouze v 
případě, že byly povoleny na základě 
směrnice 2001/83/ES:
a) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
2 mg na jeden výrobek nebo
b) výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 
4 mg na ml nebo
c) výrobky, jejichž užití v souladu se 
zamýšleným účelem způsobí maximální 
plazmatickou koncentraci, jejíž průměrné 
hodnoty jsou vyšší než 4 ng na ml.
2. Komise se zmocňuje přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem aktualizace množství nikotinu 
uvedených v odstavci 1 s ohledem na 
vědecký vývoj a registrace udělené 
výrobkům obsahujícím nikotin podle 
směrnice 2001/83/ES.
3.
Každé jednotlivé balení a vnější balení 
výrobků obsahujících nikotin, jehož 
množství je nižší než prahové úrovně 
stanovené v odstavci 1, musí obsahovat 
toto zdravotní varování:
Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.
4. Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 3, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:
a) být vytištěno na dvou největších 
plochách jednotlivého balení a 
jakéhokoliv vnějšího balení;
b) musí pokrývat 30 % vnější plochy 
odpovídající strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států se 
dvěma úředními jazyky a na 35 % u 
členských států se třemi úředními jazyky.
5. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem změny požadavků stanovených v
odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a 
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tržní vývoj a za účelem přijetí a 
přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, 
podoby a rotace zdravotních varování.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Na produkty obsahující nikotin, zvláště pak elektronické cigarety, se směrnice o tabákových 
výrobcích nevztahuje. Nespaluje se v nich tabák a tedy ani žádná z látek, které tabák obsahuje 
a které jsou označovány za karcinogenní, a neuvolňuje se z nich dehet ani oxid uhelnatý, takže 
jsou méně toxické než cigarety. I když obsahují nikotin, jsou elektronické cigarety zřejmě 
prostředkem, jak se zbavit užívání tabáku. V současné době nicméně probíhá řada 
výzkumných studií o možných dlouhodobých účincích, a je proto příliš brzy na to, aby se pro 
tyto produkty přijímaly právní předpisy. 

Pozměňovací návrh 413
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 415
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

(Pokud bude tento návrh přijat, vypustí se 
odstavce 2 a 5 tohoto článku.)

Or. en

Odůvodnění

Povolení uvádět na trh výrobku obsahujících nikotin na trh lze ospravedlnit jedině 
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v souvislosti s odvykáním.  Je velmi těžké hodnotit dodání nikotinu výrobků obsahujících 
nikotin.  Intenzivní používání výrobků obsahujících nikotin, jež obsahují nízkou úroveň 
nikotinu, by pořád mohlo 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 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 417
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající z návrhu stejných autorů, aby se na  všechny výrobky 
obsahující nikotin vztahovaly právní předpisy o léčivých přípravcích. 

Pozměňovací návrh 419
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající z návrhu stejných autorů, aby se na  všechny výrobky 
obsahující nikotin vztahovaly právní předpisy o léčivých přípravcích. 

Pozměňovací návrh 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. pl

Pozměňovací návrh 421
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Ewald Stadler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Při přechodu z normálních cigaret na tzv. elektronické cigarety potřebují kuřáci na začátku 
24 mg/ml. Návrh Komise byt tak vedl k opětovnému nárůstu počtu kuřáků. 

Pozměňovací návrh 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

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

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 424
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající z návrhu stejných autorů, aby se na  všechny výrobky 
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obsahující nikotin vztahovaly právní předpisy o léčivých přípravcích. 

Pozměňovací návrh 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zavedou zákaz používání 
výrobků obsahujících nikotin na 
veřejných místech. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy stanoví minimální věk 
pro nákup výrobků obsahujících nikotin. 

Or. pl

Odůvodnění

Má-li tato směrnice splnit své cíle, je nutné, aby byl stanoven minimální věk pro nákup 
tabákových výrobků a výrobků obsahujících nikotin.  

Pozměňovací návrh 428
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 18 – 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 aktualizace množství nikotinu 
uvedených v odstavci 1 s ohledem na 
vědecký vývoj a registrace udělené 
výrobkům obsahujícím nikotin podle 
směrnice 2001/83/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem aktualizace množství nikotinu 
uvedených v odstavci 1 s ohledem na 

vypouští se
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vědecký vývoj a registrace udělené 
výrobkům obsahujícím nikotin podle 
směrnice 2001/83/ES.

Or. pl

Pozměňovací návrh 431
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 434
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 436
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 437
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 438
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Komise do 1. ledna 2017 vypracuje 
v konzultaci s příslušnými zúčastněnými 
stranami a členskými státy studii o 
výrobcích obsahujících nikotin. Tato 
studie bude zahrnovat komplexní 
posouzení bezpečnosti, hodnocení rizik a 
analýzu nákladů a přínosů a nabídne 
řadu možných legislativních řešení.

Or. en

Odůvodnění

Elektronické cigarety nepatří mezi léčivé přípravky, neboť netvrdí, že zlepšují lidské zdraví či 
předcházejí nemocem.  Kromě toho nejsou ani tabákovým výrobkem, ačkoli se z nich uvolňuje 
nikotin. V důsledku toho nepatří ani do právních předpisů o léčivých přípravcích, ani do 
právních předpisů o tabákových výrobcích. Tento pozměňovací návrh požaduje provedení 
studie o stávajících legislativních možnostech vhodných pro tyto nové produkty.

Pozměňovací návrh 439
András Gyürk
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Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Výrobky obsahující nikotin

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

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Zdravotní varování musí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí 
pokrývat nejméně 15 % plochy příslušného 
povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 
18 % u členských států se dvěma úředními 
jazyky a na 20 % u členských států se třemi 
úředními jazyky.

Or. de

Pozměňovací návrh 441
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku. Akty 
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v přenesené pravomoci lze přijmout pouze 
v těch případech, kdy tato směrnice 
obsahuje výslovné ustanovení o takovém 
přenesení pravomoci.

Or. de

Odůvodnění

Zdá se, že není efektivní uvádět každé jednotlivé  přenesení pravomoci v této směrnici 
v následujících odstavcích.

Pozměňovací návrh 442
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 443
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

prosím den vstupu této směrnice v 
platnost]. 

Or. de

Odůvodnění

Dobu trvání přenesení pravomoci je nutné omezit, aby se zvýšila parlamentní kontrola. Dva 
roky se zdají být přiměřené, protože Parlament musí mít možnost kontrolovat Komisi v rámci 
jednoho volebního období.

Pozměňovací návrh 444
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 445
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 447
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 449
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 450
Roger Helmer

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\936769CS.doc 91/108 PE510.829v01-00

CS

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

3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, 
čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 
13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 
18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi 
na dobu pěti let ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost]. Komise vypracuje 
zprávu o přenesené pravomoci nejpozději 
šest měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 452
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 453
Salvador Sedó i Alabart
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 454
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\936769CS.doc 93/108 PE510.829v01-00

CS

platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 456
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 
6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v  čl. 4 odst. 
3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 
8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 
odst. 3, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 
odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 



PE510.829v01-00 94/108 AM\936769CS.doc

CS

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

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 
pravomoci nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti 
jakýchkoliv již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Roger Helmer

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 459
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 460
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 461
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10,
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 
11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 
14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitku 

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

informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. es

Pozměňovací návrh 462
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 
odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 
4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10,
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 

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

nevznese ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitku nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
Komisi informují, že námitku nevznesou. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Roger Helmer
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 467
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 468
Hans-Peter Martin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do pěti let po uplynutí lhůty 
uvedené v čl. 25 odst. 1 podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku 
při uplatňování této směrnice.

Nejpozději do tří let po uplynutí lhůty 
uvedené v čl. 25 odst. 1 podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku 
při uplatňování této směrnice.

Or. de
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Pozměňovací návrh 469
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pokud by členské státy získaly příliš mnoho výjimek, ohrozilo by to výrazně právní jistotu.  
Mimoto otázky týkající se veřejného zdraví vyvstávají  pouze souvislosti se zákazem kouření 
na veřejných místech a nesouvisí s výrobou, navrhováním a uváděním tabákových výrobků na 
trh. 
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Pozměňovací návrh 470
Niki Tzavela

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Tato směrnice nemá dopad na právo 
členských států zachovat nebo zavést 
v souladu se Smlouvou přísnější pravidla 
týkající se výroby, dovozu, prodeje a 
spotřeby tabákových výrobků, které 
považují za nezbytné s ohledem na 
ochranu veřejného zdraví, pokud takováto 
pravidla nespadají do působnosti 
ustanovení této směrnice. 

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Niki Tzavela

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Poslední ustanovení je nadbytečné, protože směrnice musí být za všech okolností prováděna 
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v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Pozměňovací návrh 473
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice za žádných okolností 
nemá dopad na právo členských států 
přijmout přísnější opatření, pokud jsou 
nezbytná k ochraně veřejného zdraví a 
nepřesahují nadměrně rámec norem 
stanovených v této směrnici nebo její 
působnost.  

Or. de

Odůvodnění

Nadměrné odchylky by byly závažným porušením právní jistoty a vedly by namísto k podpoře 
zamýšleného účelu směrnice k jeho oslabení.  

Pozměňovací návrh 474
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
Spolupráce a podpora členských států

Tato směrnice bude doplněna podporou 
EU poskytovanou pro vnitrostátní 
zdravotní systémy členských států, 
přičemž bude zajištěna veřejná, 
univerzální a bezplatná povaha těchto 
systémů, a členské státy zajistí přístup ke 
konzultacím ohledně odvykání kouření a 
odpovídající léčbu jakožto součást svých 
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programů. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 477
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 478
Michèle Rivasi
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za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl poskytnut dostatečný časový prostor pro povolení výrobků obsahujících 
nikotin jakožto léčivých přípravků, aby se zamezilo tomu, že by po určitou doby byly tyto 
výrobky úplně odstraněny z trhu.  

Pozměňovací návrh 479
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto výrobky by neměly být regulovány touto směrnicí. 

Pozměňovací návrh 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) výrobky obsahující nikotin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 481
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl poskytnut dostatečný časový prostor pro povolení výrobků obsahujících 
nikotin jakožto léčivých přípravků, aby se zamezilo tomu, že by po určitou doby byly tyto 
výrobky úplně odstraněny z trhu.  

Pozměňovací návrh 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice nevstupuje v platnost.

Or. nl

Pozměňovací návrh 484
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha - I (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha -I 

Přísady povolené pro použití v tabákových 
výrobcích
Chemický název přísady – funkce –
maximální povolená úroveň 

Or. en

Odůvodnění

Součástí přílohy této směrnice by mělo být úplný seznam přísad, které lze použít v tabákových 
výrobcích. 


