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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Závažné riziko, které pro lidské zdraví představuje konzumace tabáku, je všeobecně 
uznáváno. V této souvislosti je především znepokojující skutečnost, že většina kuřáků začíná 
s kouřením ještě před dosažením 18 let. Z tohoto důvodu by měli být především mladí lidé 
plně informováni o toxicitě tabákových výrobků a o skutečnosti, že tyto produkty vyvolávají 
závislost. Pro osoby, které již tabákové výrobky konzumují, má zásadní význam, aby byly 
podporovány a vyvíjeny méně škodlivé produkty a produkty napomáhající lidem přestat s 
kouřením. 

Není pochyb o tom, že úsilí o snižování spotřeby tabáky by mělo na národní i mezinárodní 
úrovni pokračovat. Některá právní ustanovení obsažená v návrhu Komise však vyvolávají 
vážné obavy v oblasti práva. Tyto otázky se mimo jiné týkají právního základu, který zvolila 
Komise, základních práv, jako je právo vlastnictví, a zásady proporcionality. 

Návrh Komise vychází z čl. 114 odst. 1 SFEU. Toto ustanovení rovněž umožňuje opatření ke 
sbližování předpisů, jejichž cílem je zlepšování podmínek pro vytvoření a fungování vnitřního 
trhu. Tato opatření musí „skutečně […] k tomuto cíli směřovat a současně přispívat 
k odstranění překážek volného pohybu zboží nebo služeb nebo také k potírání narušování 
hospodářské soutěže“.1 Některá z opatření navržených Komisí však nemají za cíl zlepšení 
podmínek vnitřního trhu, ale jejich jediným cílem je ochrana veřejného zdraví. 

Například je velmi těžké si představit, jak by (faktický) zákaz mentolových a tenkých (tzv. 
slim) cigaret mohl zlepšit fungování vnitřního trhu. Je pravda, že za určitých okolnosti lze i 
zákaz vnímat jako harmonizační opatření, ale tak je tomu pouze v případě, že „existují 
překážky obchodu, nebo je-li pravděpodobné, že tyto překážky vyvstanou v budoucnosti“.2

Doposud však ani jeden členský stát tenké nebo mentolové cigarety nezakázal a ani o této 
variantě žádný stát neuvažuje. Takovýto zákaz tak neodstraní překážky týkající se základních 
svobod, ani nezabrání jejich výskytu.3

Jak je vyjádřeno i v bodech odůvodnění návrhu Komise, je pravým cílem těchto opatření 
dosažení vyšší úrovně ochrany zdraví. Existují obavy, že mentolové a tenké cigarety jsou 
možná mimořádně atraktivní pro mladé lidi.4 I když je ochrana zdraví velmi důležitá, je na 
členských státech (a nikoli na Evropské unii), aby přijaly v tomto ohledu příslušná opatření. 
Čl. 168 odst. 5 SFEU výslovně vylučuje jakoukoli harmonizaci právních předpisů členských 
států v souvislosti s opatřeními, „která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví, pokud 

                                               
1 Věc C-491/01, British American Tobacco (Investmenst) a Imperial Tobacco, odstavec 60.
2 Věc C-210/03, Swedish Match, bod 30 a 33.
3 Neexistuje rovněž žádná povinnost zakázat mentol pouze proto, že jiné příchutě jsou zakázány. Návrh Komise 
odkazuje na rozhodnutí odvolacího orgánu WTO (Odvolací orgán WTO, AB-2012-1, Spojené státy americké –
Opatření ovlivňující výrobu a prodej cigaret s vůní hřebíčku (DS406)). V tomto rozhodnutí se však pouze uvádí, 
že mentolové a hřebíčkové cigarety jsou za konkrétních okolností daného případu „obdobné produkty“ a že by 
s nimi nemělo být zacházeno různě. Odvolací orgán WTO nedošel k závěru, že by Spojené státy nemohly 
rozlišovat mezi mentolovou a jinými charakteristickými příchutěmi, jako jsou ovocné a cukrovinkové příchutě.
4 Viz bod odůvodnění (15):„V řadě studií je uvedeno, že tabákové výrobky s mentolovou přísadou mohou 
usnadnit vdechování, jakož i začínání s kouřením mezi mladými lidmi.“ a bod odůvodnění (23): „Nedávná studie 
rovněž prokázala, že kuřáci tenkých cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že jejich značka by mohla být méně 
škodlivá. Toto by mělo být ošetřeno.“
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jde o tabák“. Komise může použít vysokou úroveň ochrany zdraví jakožto základ podle čl. 
114 odst. 3 SFEU, pokud jsou splněny požadavky čl. 114 odst. 1 SFEU1. V opačném případě 
by mohlo dojít k tomu, že by Evropská unie obcházela jednoznačné rozdělení pravomocí 
stanovené v čl. 168 odst. 5 SFEU. 

Některá ustanovení návrhu Komise rovněž vyvolávají závažné pochybnosti o tom, zda jsou v 
souladu se základními právy, jako je právo na vlastnictví, právo na svobodu projevu a 
informací a svobodu podnikat. Tato práva jsou zakotvena v Listině základních práv Evropské 
unie (dále jen „Listina“) a mohou být omezena v souladu s čl. 52 odst.1 Listiny pouze tehdy, 
pokud je toto omezení nezbytné, skutečně odpovídá cílům obecného zájmu a odpovídá 
zásadám proporcionality. 

Některá z navrhovaných opatření, zejména pokud jde o balení, tyto požadavky nesplňují. 
Jedním z příkladů je navrhované zvýšení rozsahu zdravotního varování na 75 % vnější plochy 
přední i zadní strany jednotlivého balení (čl. 9 odst. 1 písm. c)). Tím by se podstatně omezila 
plocha pro uvedení obchodní značky a popis daného produktu. V praxi by to znamenalo, že 
pro informace výrobce by na přední ani zadní straně nebylo k dispozici ani 25 % plochy, 
neboť vnitrostátní přepisy stanoví další povinné prvky, jako jsou kolkové známky a 
bezpečnostní prvky. 

Práva k duševnímu vlastnictví, jako jsou chráněné obchodní značky, jsou výslovně zahrnuty 
do práva na vlastnictví v články 17 Listiny. Soudní dvůr EU uvedl, že varování na 
jednotlivých baleních je přijatelné „v poměru, který nechává dostatečný prostor k tomu, aby 
výrobci těchto výrobků mohli na ně umístnit jiné údaje, zvláště o jejich ochranných 
známkách“.2 Omezení plochy na zadní a přední straně balení na méně než 25 % by však 
ztížilo možnost rozlišovat mezi výrobky jednotlivých producentů, v důsledku čehož by 
obchodní značka ztratila jednu ze svých základních funkcí. Obchodní značky by nemohly 
rovněž plnit své další funkce, jako je například reklamní funkce. Nebylo by to ani v souladu 
s vnitrostátním ústavním právem ani s mezinárodními smlouvami, jako je dohoda TRIPS. 34

S ohledem na dopad na práva k duševnímu vlastnictví je více než překvapivé, že Komise ani 
nezvážila možnost méně restriktivních opatření, jako například menšího rozsahu zdravotních 
varování. Se zřetelem na význam práv k duševnímu vlastnictví a patřičné cíle v oblasti zdraví 
se navrhuje, aby zdravotní varování pokrývala 50 % plochy přední i zadní strany balení. To 
by bylo rovněž v souladu s Rámcovou úmluvou o kontrole tabáku, jejíž provádění představuje 
jeden z cílů návrhu Komise. Podle čl. 11 odst. 1 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku by 

                                               
1 Viz věc C-491/01, British American Tobacco (Investmenst) a Imperial Tobacco, odstavec 62.
2 Věc C-491/01, British American Tobacco (Investmenst) a Imperial Tobacco, odstavec 132.
3 Viz např. článek 8.1 a 20 dohody TRIPS. Na rozdíl od toho, co je občas tvrzeno, nelze rozsudek australského 
Nejvyššího soudu ze dne 15. srpna 2012 týkající se kompatibility tzv. předpisů pro jednotné balení („plain 
packaging“) a australské ústavy v žádném případě vykládat tak, že by jednotné balení či podobná opatření byla 
v souladu s evropským právem. Podle článku 51 australské ústavy porušuje zákon australskou ústavu v případě, 
že odjímá osobě či společnosti její vlastnictví a poskytuje australské vládě jakýkoli vlastnický prospěch z tohoto 
vlastnictví. Požadavek na jednotné balení byl prosazen proto, že Austrálie „nenabyla“ vlastnictví. Soud však 
došel k závěru, že jednotné balení opravdu „zbavuje“ výrobce tabákových výrobků jejich vlastnictví. Podle 
článku 17 Listiny, tzn. právních předpisů EU, není „nabytí“ vlastnictví podmínkou pro porušení práva na 
vlastnictví – zbavení vlastnictví dostačuje. Rozsudek australského Nejvyššího soudu tedy spíše naopak hovoří 
proti přípustnosti podobných opatření v právu EU.
4 Viz například rozsudek německého Spolkového ústavního soudu BVerGE 95, 173, odstavec 70.
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zdravotní varování popisující škodlivé účinky tabáku měla „tvořit 50 a více % hlavní plochy, 
ale nesmí tvořit méně než 30 % hlavní vnější plochy obalu“. 

Další opatření, která navrhla Komise, týkající se velikosti a podoby jednotlivého balení a 
popisu výrobků vyvolávají obdobné obavy související se základními právy. Opatření zbavují 
výrobce jejich práv k duševnímu vlastnictví, omezují výběr zákazníků a nepřispívají k 
lepšímu fungování vnitřního trhu. 

Tím, že návrh obsahuje zákaz, který stanoví, že žádné balení nesmí obsahovat žádný prvek 
nebo rys, který by naznačoval, že je určitý tabákový výrobek méně škodlivý než ostatní, se 
vytváří další problém. Vývoj a propagace méně škodlivých forem spotřeby tabáku má zásadní 
význam, má-li se poskytnout podpora spotřebitelům tabáku, aby přestali kouřit cigarety a 
konzumovat podobné produkty. Výrobci musí mít možnost sdělovat to, že některý výrobek je 
méně škodlivý než ostatní, pokud je to vědecky prokázáno a nejedná-li se o zavádějící 
informace. Toto opatření není jediným návrhem, který by ztížil přístup k výrobkům s nižšími 
riziky. Článek 18 tohoto návrhu zakazuje výrobky obsahující nikotin, jako jsou elektronické 
cigarety s určitým obsahem nikotinu, pokud nejsou povoleny na základě směrnice 2001/83/ES 
(směrnice o léčivých přípravcích). Není však jasné, zda tyto výrobky (mnohem méně škodlivé 
než tabákové výrobky) vůbec spadají do působnosti směrnice o léčivých přípravcích.1 Pro 
výrobky, na něž se tato směrnice nevztahuje, by to představovalo jejich zákaz. Zákaz 
výrobků, jež jsou méně škodlivé než tabákové výrobky a které mohou napomáhat lidem, aby 
přestali kouřit, rozhodně není v souladu s cíli tohoto návrhu v oblasti veřejného zdraví.2

A konečně návrh Komise obsahuje velký počet ustanovení, jež přenáší pravomoci na Komisi. 
Nicméně podle článku 290 SFEU je přenesení pravomoci možné pouze v souvislosti s prvky 
legislativního aktu, které nejsou podstatné. Některá z navržených ustanovení o aktech 
v přenesené pravomoci tento požadavek nesplňují. Například na základě čl. 3 odst. 2 spolu 
s čl. 2 odst. 19 by Komise měla pravomoc stanovit maximální obsah nikotinu v cigaretách 
uváděných na trh na 0, což by znamenalo úplný zákaz cigaret. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice

                                               
1 Vycházeje z přísné judikatury SDEU se několik vnitrostátních soudů již vyjádřilo v tom smyslu, že 
elektronické cigarety nelze na základě jejich funkce kvalifikovat jako léčivý přípravek, viz např. 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 24. dubna 2012, 16 L 2043/11
2 Článek 18 rovněž postrádá dostatečný právní základ, neboť jeho cílem rozhodně není zlepšení podmínek pro 
vytváření a fungování vnitřního trhu. Podle Komise toto ustanovení umožní volný přeshraniční pohyb výrobků 
s obsahem nikotinu, neboť na tyto výrobky se bude vztahovat postup vzájemného uznávání podle směrnice o 
léčivých přípravcích (hodnocení dopadu, s. 8). Tak je tomu však i bez článku 18, protože na jakýkoli výrobek s 
obsahem nikotinu, který splňuje podmínky, aby byl oprávněně považován za léčivý přípravek, se již vztahuje 
směrnice o léčivých přípravcích. Jediný výsledek článku 18 je ten, že zakazuje, aby byly na trh uváděny výrobky 
s obsahem nikotinu, které nejsou povoleny na základě směrnice o léčivých přípravcích.
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Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Pokud jde o stanovení maximálního 
obsahu, mohlo by být později nezbytné
a vhodné upravit stanovené úrovně obsahu 
nebo stanovit maximální prahové hodnoty 
emisí, přičemž se zohlední rovněž vědecký 
vývoj a mezinárodně uznávané normy 
s cílem posoudit jejich toxicitu a 
návykovost.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Z důvodu chybějícího 
harmonizovaného přístupu ve vztahu k 
regulaci složek dochází k negativnímu 
ovlivnění fungování vnitřního trhu a 
dopadům na volný pohyb zboží v rámci 

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

EU. Některé členské státy proto přijaly 
právní předpisy nebo s tabákovým 
průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž 
se určité složky povolují nebo zakazují.
Důsledkem je, že některé složky jsou v 
určitých členských státech regulovány a v 
jiných nikoliv. Členské státy rovněž 
přistupují odlišně k přísadám obsaženým v 
cigaretových filtrech či k přísadám 
obarvujícím tabákový kouř.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Pravděpodobnost rozcházející se 
regulatorní úpravy dále zvyšují obavy 
týkající se tabákových výrobků, včetně 
tabákových výrobků, které neprodukují 
kouř, s charakteristickou jinou než 
tabákovou příchutí nebo tradičními 
příchutěmi, jako je mentol, které mohou 
usnadnit zahájení konzumace tabáku nebo 
ovlivnit formy konzumace.
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zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci 
úpravy ochucených cigaret (např. 
mentolových a hřebíčkových cigaret).

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem zajištění integrity a 
viditelnosti zdravotních varování a v zájmu 
jejich co největší účinnosti by měla být 
stanovena úprava týkající se rozměrů 
varování, jakož i určitých hledisek vzhledu 
balení tabákového výrobku, včetně 
způsobu otevírání. Balení a výrobky 

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

mohou spotřebitele, a zejména pak mladé 
lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o 
menší škodlivosti výrobků. To je například 
případ určitých textů nebo vlastností, např.
„s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi 
lehké“, „mírné“, „přírodní“ nebo 
„organické.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na trh jsou uváděny značné objemy 
nedovolených výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené směrnicí 
2001/37/ES, a existují indicie o tom, že 
tyto objemy by se mohly dále zvyšovat.
Takové výrobky ohrožují volný pohyb 
výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a 
ochranu, jež poskytují právní předpisy pro 
kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová 

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

úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k 
boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího 
komplexního programu kontroly tabáku.
Měla by proto být navržena ustanovení, 
podle nichž by jednotlivá balení 
tabákových výrobků byla označena 
jednotným a zabezpečeným způsobem a 
jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto 
výrobky bylo možné sledovat a dohledávat 
v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a 
lépe prosazovat jejich soulad s touto 
směrnicí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Měl by být vytvořen interoperabilní 
systém pro sledování a dohledávání a 
jednotný bezpečnostní prvek. V počáteční 
fázi by se systém pro sledování a 
dohledávání a bezpečnostní prvky měly
použít pouze pro cigarety a tabák k 
ručnímu balení cigaret. Výrobci jiných 
tabákových výrobků by tak mohli využít 
zkušeností získaných v tomto mezidobí.

(27) Měl by být vytvořen interoperabilní 
systém pro sledování a dohledávání. V 
počáteční fázi by se systém pro sledování a 
dohledávání měl použít pouze pro cigarety 
a tabák k ručnímu balení cigaret. Výrobci 
jiných tabákových výrobků by tak mohli 
využít zkušeností získaných v tomto 
mezidobí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Komise a členské státy by se měly 
zavázat k účinnému uplatnění protokolu o 
odstranění nezákonného obchodu 
s tabákovými výrobky, který je připojen k 
Rámcové úmluvě o kontrole tabáku. Je 
třeba usilovat o prevenci a zlepšení 
kontroly nezákonného obchodu 
s tabákovými výrobky pocházejícími ze 
třetích zemí.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Na trhu Unie jsou prodávány výrobky 
obsahující nikotin. Různé regulační 

vypouští se
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přístupy členských států k řešení otázek 
zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto 
výrobků, negativně ovlivňují fungování 
vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v 
úvahu, že tyto výrobky představují značný 
objem přeshraničního prodeje na dálku 
včetně prodeje prostřednictvím internetu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Členské státy by měly zajistit, aby 
výrobky s obsahem nikotinu nebyly 
prodávány osobám, které nedosáhly 
požadované věkové hranice stanovené pro 
nákup tabákových nebo souvisejících 
výrobků. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zajistit plnou funkčnost této 
směrnice a udržet krok s technickým, 
vědeckým a mezinárodním vývojem při 
výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci 
by pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
přijímání a přizpůsobování maximálních 
obsahů pro emise a jejich příslušných 
metod měření, stanovení maximálních 

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

úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí 
být Komisi oznamována předem, ta je pak 
následně schvaluje s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(41) Členské státy by měly i nadále mít 
možnost zachovávat nebo zavádět, v 
souladu se Smlouvou, a takovým 
způsobem, aby neohrozily plné provádění 
této směrnice, vnitrostátní právní předpisy 
týkající se aspektů mimo oblast působnosti 
této směrnice, a to pro všechny výrobky 
bez rozdílu. S ohledem na opatření již 
harmonizovaná v rámci této směrnice,
jako jsou požadavky týkající se 
označování a balení, se uplatňuje postup 
uvedený v čl. 114 odst. 8 SFEU.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „systémem ověřování věku“ počítačový 
systém, který v elektronické podobě 
jednoznačně potvrdí věk spotřebitele v 

3) „systémem ověřování věku“ počítačový 
systém, který v elektronické podobě 
jednoznačně potvrdí věk spotřebitele v 
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souladu s vnitrostátními požadavky; souladu s vnitrostátními požadavky; může 
se jím rozumět také systém fyzického 
ověřování ve formě odpovídající 
vnitrostátním požadavků, který 
jednoznačně potvrzuje věk spotřebitele 
v jiných situacích než při přímém prodeji 
např. prostřednictvím prodejních 
automatů; 

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Zákaz mentolu se nemůže zakládat na čl. 114 odst. 1 SFEU, neboť neodstraňuje překážky 
fungování vnitřního trhu ani nepředchází jejich vytváření. Jeho přímým cílem je ochrana 
veřejného zdraví. V důsledku toho spadá do působnosti čl. 168 odst. 5 SFEU a postrádá 
platný právní základ.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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gramech;

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36a) „tabákovým výrobkem s nižší 
škodlivostí“ tabákový výrobek, u něhož 
bylo na základě vědeckých důkazů 
prokázáno, že snižuje škodlivé účinky 
kouření, bez ohledu na to, zda tento 
výrobek je novým tabákovým výrobkem ve 
smyslu čl. 2 bodu 23); 

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem přizpůsobení maximálních obsahů 

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

Odůvodnění

Stanovení maximálního obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého představuje podstatný 
prvek navrhované směrnice. Z tohoto důvodu by se na tuto otázku měl vztahovat řádný 
legislativní postup.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Stanovení maximálního obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého představuje podstatný 
prvek navrhované směrnice. Z tohoto důvodu by se na tuto otázku měl vztahovat řádný 
legislativní postup.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí, aniž je dotčen článek 151 Aktu o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, 
pod podmínkou, že existují jednoznačné 
vědecké důkazy o tom, že tato přísada 
zvyšuje toxicitu nebo návykovost výrobku.

Odůvodnění
Článek 15 stanoví výjimku pro švédské tabákové výrobky k orálnímu užití udělenou z 
kulturních důvodů.  Výše uvedená zásada by měla platit rovněž pro regulaci složek, neboť 
tradiční švédský tabák je obvykle ochucený.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda tabákový výrobek spadá do působnosti odstavce 1 a je tudíž zakázán, 
nepřísluší Komisi, ale zákonodárnému orgánu.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Toto rozhodnutí představuje podstatný prvek tohoto návrhu a měl by je proto přijímat 
zákonodárný orgán.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členské státy zakáží použití
charakteristických aromat ve složkách 
tabákových výrobků, jako například filtry, 
papíry, balení, kapsle nebo jiné technické 
prvky umožňující změnu intenzity chuti 
nebo kouře, pokud bylo na základě 
vědeckých studií prokázáno, že tato 
přísada zvyšuje toxicitu nebo návykovost 
výrobku. Filtry a kapsle nesmí obsahovat 
tabák.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Toto rozhodnutí představuje podstatný prvek tohoto návrhu a měl by je proto přijímat 
zákonodárný orgán.

Pozměňovací návrh 33

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

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

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

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Stanovení minimální velikosti zdravotních varování ve výsledku vede k malé velikosti balení. 
Tím se omezuje výběr zákazníků a může to vést k porušování práv k duševnímu vlastnictví.
S ohledem na nejisté možné přínosy minimální velikosti balení není toto opatření v souladu se 
zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění
Parlament a Rada by se měly podílet na rozhodování. Akt v přenesené pravomoci by měl 
účinky, které by v okamžiku, kdy Komise vydá daný předpis, nepodléhaly přezkumu 
Parlamentu a Rady jako zákonodárných orgánů. Komise může přijímat akty v přenesené 
pravomoci jenom pro technické záležitosti, u nichž není těžké zvrátit negativní účinky vzniklé 
v okamžiku vydání. Parlament a členské státy (prostřednictvím Rady) by proto měly být 
neustále zapojeny do legislativního procesu, který má značný dopad na jakýkoli trh.  

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zahrnovat informace týkající se 
odvykání kouření, jako například telefonní 
čísla, e-mailové adresy a/nebo internetové 
stránky, které jsou určené k tomu, aby 
informovaly spotřebitele o dostupných 
programech na podporu těch, kteří chtějí 
přestat kouřit;

b) zahrnovat informace týkající se 
odvykání kouření, jako například telefonní 
čísla, e-mailové adresy a/nebo internetové 
stránky, které jsou určené k tomu, aby 
informovaly spotřebitele o dostupných 
programech na podporu těch, kteří chtějí 
přestat kouřit;  tyto platformy, vytvořené 
s cílem informovat spotřebitele o 
programech na podporu těch, kteří si přejí 
přestat kouřit, by měly hrát aktivní úlohu 
při podpoře znalostí o závažných 
dopadech kouření na děti a mládež jako 
na skupiny, kterým hrozí největší riziko 
vzniku závislosti na tabáku; 

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokrývat 75 % vnější plochy přední i c) pokrývat 50 % vnější plochy přední i
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zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

zadní strany jednotlivého balení a 
jakýchkoliv vnějších balení;

Odůvodnění

V důsledku požadavků týkajících se velikosti zdravotního varování nesmí docházet 
k porušování práv k duševnímu vlastnictví. Kombinovaná zdravotní varování pokrývající 50 
% vnější plochy přední i zadní strany jsou přiměřená a v souladu s mezinárodními závazky 
vyplývajícími z dohody TRIPS a Rámcové úmluvy o kontrole tabáku.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Tento požadavek spolu s velkým rozměrem zdravotního varování nepředstavuje přiměřené 
omezení práv k duševnímu vlastnictví výrobců.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ve vztahu ke krabičkám cigaret 
dodržovat tyto rozměry:

vypouští se

Odůvodnění

Stanovení minimální velikosti zdravotních varování ve výsledku vede k malé velikosti balení. 
Tím se omezuje výběr zákazníků a může to vést k porušování práv k duševnímu vlastnictví. 
S ohledem na nejisté možné přínosy minimální velikosti balení není toto opatření v souladu se 
zásadou proporcionality.
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Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) výška: nejméně 64 mm, vypouští se

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) šířka: nejméně 55 mm. vypouští se

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění
Parlament a Rada by se měly podílet na rozhodování. Akt v přenesené pravomoci by měl 
účinky, které by v okamžiku, kdy Komise vydá daný předpis, nepodléhaly přezkumu 
Parlamentu a Rady jako zákonodárných orgánů. Komise může přijímat akty v přenesené 
pravomoci jenom pro technické záležitosti, u nichž není těžké zvrátit negativní účinky vzniklé 
v okamžiku vydání. Parlament a členské státy (prostřednictvím Rady) by proto měly být 
neustále zapojeny do legislativního procesu, který má značný dopad na jakýkoli trh.  

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

Toto rozhodnutí představuje podstatný prvek tohoto návrhu a měl by je proto přijímat 
zákonodárný orgán.

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

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, zejména tím, že naznačuje, 
že určitý tabákový výrobek je méně 
škodlivý než ostatní, jestliže neexistují 
nezávislé vědecké důkazy o výrazně nižší 
škodlivosti pro zdraví nebo o  
vitalizačních, energizujících, léčivých, 
omlazujících, přírodních, biologických 
nebo jinak pozitivních účincích na zdraví;

Odůvodnění

Popis výrobku nesmí být zavádějící.

Pozměňovací návrh 45

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
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Odůvodnění

Zákazníci by neměli přijít o informace o výrobku, pokud nejsou zavádějící. Zakáže-li se 
výrobcům, aby například odkazovali na příchutě, vyvolá to otázky týkající se svobody projevu 
a svobody přijímat informace bez zasahování veřejné moci, jak stanoví čl. 11 odst. 1 Listiny 
základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 46

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

Odůvodnění

Ustanovení týkající se zakázaných prvků a rysů by pravděpodobně vedlo k právní nejistotě a 
mělo by být proto vypuštěno. Čl. 12 odst. 1 poskytuje dostatečné pokyny, neboť jednoznačně 
zakazuje jakýkoli zavádějící popis výrobku. Navrhovaný faktický zákaz cigaret s průměrem 
menším než 7,5 mm postrádá jakýkoli právní základ a nebyl nikdy ani předmětem řádného 
hodnocení dopadu ze strany Komise. Mimoto by toto opatření porušovalo práva k duševnímu 
vlastnictví výrobců.

Pozměňovací návrh 47

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 

1. Délka jedné strany spodního okraje 
jednotlivého balení cigaret uváděného na 
trh musí být oproti délce přilehlých stran 
nejméně dvojnásobná.  Jednotlivé balení
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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.

jakéhokoli jiného tabáku určeného ke 
kouření musí mít podobu kompozitního 
obalu ve tvaru kvádru nebo cylindru nebo 
podobu pytlíku, tj. obdélníkové kapsy 
zavíratelné přehybem.

Pozměňovací návrh 48

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

Pozměňovací návrh 49

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

Pozměňovací návrh 50

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

Pozměňovací návrh 51

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. Pro účely účinného sledování a 
dohledávání členské státy vyžadují, aby
byla ke všem krabičkám a balením a 
vnějším stranám jakýchkoli balení cigaret  
připojena jedinečná, bezpečná a 
neodstranitelná identifikační označení, 
jako například kódy či známky. S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné/upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné a 
nesmí být žádným způsobem skryty nebo 
narušeny včetně použitím kolků, cenovek 
nebo při otevíraní balení. Pokud jde o 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné.

Pozměňovací návrh 52

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

e) název výrobku; e) popis výrobku;

Odůvodnění

Toto ustanovení je třeba sladit s protokolem WHO o odstranění nezákonného obchodu 
s tabákovými výrobky.

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) datum přepravy, cílovou zemi, místo 
odeslání a příjemce;

Pozměňovací návrh 54

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 jakéhokoli dalšího známého 
odběratele;

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o 
platbě prvního zákazníka, který není 
přidruženým subjektem výrobce.
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Pozměňovací návrh 56

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 prvního klienta (kupujícího), 
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.

Odůvodnění

Velcí výrobci v současné době sledují veškeré pravé cigarety v EU na základě dohody mezi 
Komisí a každým členským státem. Sledovat cigarety po celou cestu a mít informace o 
plánované trase, po kterou dodávka směřuje po prvním prodeji, je technicky nemožné. To je 
důvod, proč toto ustanovení není součástí protokolu WHO FCTC . Popis bezpečnostních 
problémů by se měl zaměřovat na spolehlivost, nikoli na velikost, barvu nebo jiné prvky.  
Hologramy například bezpečnost nezajišťují (mohou být snadno napodobeny a vytvářejí 
dojem pravosti).

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně 
předchází prvnímu maloobchodnímu 
prodejci, včetně dovozců, skladů a 

4. Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými 
výrobky, od výrobce po prvního 
zákazníka, který není přidruženým 
subjektem výrobce, nezbytné vybavení, 
které umožní zaznamenávat zakoupení, 
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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.

prodej prvnímu zákazníku, který není 
přidruženým subjektem výrobce,
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.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Velcí výrobci v současné době sledují veškeré pravé cigarety v EU na základě dohody mezi 
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Komisí a každým členským státem. Sledovat cigarety po celou cestu a mít informace o 
plánované trase, po kterou dodávka směřuje po prvním prodeji, je technicky nemožné. To je 
důvod, proč toto ustanovení není součástí protokolu WHO FCTC . Popis bezpečnostních 
problémů by se měl zaměřovat na spolehlivost, nikoli na velikost, barvu nebo jiné prvky.  
Hologramy například bezpečnost nezajišťují (mohou být snadno napodobeny a vytvářejí 
dojem pravosti).

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru nesla všechna 
jednotlivá balení tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, viditelný 
bezpečnostní prvek chráněný proti 
nedovolené manipulaci, 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.

Odůvodnění

Velcí výrobci v současné době sledují veškeré pravé cigarety v EU na základě dohody mezi 
Komisí a každým členským státem. Sledovat cigarety po celou cestu a mít informace o 
plánované trase, po kterou dodávka směřuje po prvním prodeji, je technicky nemožné. To je 
důvod, proč toto ustanovení není součástí protokolu WHO FCTC . Popis bezpečnostních 
problémů by se měl zaměřovat na spolehlivost, nikoli na velikost, barvu nebo jiné prvky.  
Hologramy například bezpečnost nezajišťují (mohou být snadno napodobeny a vytvářejí 
dojem pravosti).

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 61

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.

Pozměňovací návrh 62

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, 
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 z historických či 
kulturních důvodů.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souvislosti s uváděním  tabákových 
výrobků s nižšími riziky na trh zavedou 
členské státy registrační systém povolení a 
účtují přiměřený poplatek. Stanoví rovněž 
pravidla pro vědecké posouzení rizika a 
druh důkazů, které je třeba předložit, 
k nimž patří například klinické a jiné než 
klinické informace a jiné dostupné studie 
o způsobu, jakým spotřebitelé používají a 
vnímají daný výrobek.  Členské státy 
mohou stanovit požadavky odlišné od 
požadavků stanovených touto směrnicí, 
pokud jde o povolené výrobky s nižšími 
riziky, s cílem ilustrovat jejich nižší 
škodlivost.

Pozměňovací návrh 64

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, pokud nejsou 
povoleny podle ustanovení odstavce 2 
tohoto článku. 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.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

uvádí, že mají léčebné nebo preventivní 
vlastnosti u lidí, a to jinak než 
prostřednictvím varování uvedeného 
v odstavci 3, 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.

1 a. Tato směrnice se nevztahuje na 
výrobky obsahující nikotin povolené podle 
směrnice 2001/83/ES.
1 b. V případě výrobků obsahujících 
nikotin, na něž se nevztahuje odstavec 1, 
mohou být výrobky uváděny na trh, pokud 
jsou v souladu s touto směrnicí. 
1 c. Členské státy zajistí, aby výrobky 
obsahující nikotin byly v souladu 
s platnými právními předpisy Evropské 
unie v oblasti ochrany spotřebitelů, 
bezpečnosti a v dalších příslušných 
oblastech.
1 d. Nejpozději do 12 měsíců od vstupu 
této směrnice v platnost jednotlivé členské 
státy předloží Komisi zprávu o opatřeních, 
která přijaly za účelem provádění a 
vymáhání právních předpisů uvedených v 
příloze IV [nová], které se týkají výrobků 
obsahujících nikotin, a o účinnosti těchto 
opatření.
1 e. Členské státy zajistí, aby výrobky 
obsahující nikotin nebyly prodávány 
osobám mladším, jež nedosáhly na 
vnitrostátní úrovni stanovený zákonný věk 
pro nákup tabákových výrobků. 

2. Komise se zmocňuje přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 22 za 
účelem aktualizace množství nikotinu 

2. Komise do 1. dubna 2017 vypracuje 
v konzultaci s příslušnými zúčastněnými 
stranami a členskými státy studii o 
výrobcích obsahujících nikotin. Tato 
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uvedených v odstavci 1 s ohledem na 
vědecký vývoj a registrace udělené 
výrobkům obsahujícím nikotin podle 
směrnice 2001/83/ES.

studie se bude zabývat tím, zda je třeba 
přijmout zvláštní právní předpisy týkající 
se výrobků obsahujících nikotin.

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:

3. Každé jednotlivé balení a vnější balení 
výrobků obsahujících nikotin, které 
nespadají do působnosti směrnice 
2001/83/ES,  musí obsahovat toto 
zdravotní varování:

Tento výrobek obsahuje nikotin a může 
škodit Vašemu zdraví.

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je 
návykový,  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. .

Odůvodnění

Na základě tohoto návrhu je stanovena povinnost získat povolení pro uvádění léčivých 
výrobků na trh, pokud je informace o zdravotních účincích uváděna výhradně ve smyslu 
směrnice o léčivých přípravcích:  „představená s tím, že má léčebné nebo preventivní 
vlastnosti“ je převzato z první části definice léčivého přípravku uvedené ve směrnici o
léčivých přípravcích 2001/83/ES (čl. 1 odst. 2 písm. a)).

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
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Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
zajištění jejich prosazování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
zajištění jejich prosazování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Pokuty musí být vždy vyšší než 
finanční zisk z porušení předpisů.

Pozměňovací návrh 67

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, čl. 11 
odst. 3 a čl. 14 odst. 9 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou ode dne [Úřad pro 
publikace: vložte prosím den vstupu této 
směrnice v platnost].

Odůvodnění

Některá ustanovení týkající se aktů v přenesené pravomoci obsažená v návrhu Komise 
nesplňují požadavky článku 290 SFEU.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

3, čl. 4 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 
11 odst. 3 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.

Pozměňovací návrh 69

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. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 
3, čl. 11 odst. 3 a čl. 14 odst. 9 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.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do dvou let od data 
uvedeného v čl. 25 odst. 1 podá Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o 
hospodářských a sociálních dopadech 
uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh 71

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
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Odůvodnění

Postup stanovený v čl. 24 odst. 2 návrhu není v souladu s  SFEU. Postup navržený Komisí 
odpovídá postupu stanovenému v čl. 114 odst. 5 a 6 SFEU, který lze, jak je výslovně  uvedeno,  
uplatnit pouze na opatření týkající se ochrany životního nebo pracovního prostředí. 

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[Úřad pro publikace: vložte prosím přesné 
datum: den vstupu této směrnice v platnost 
+ 36 měsíců]. Neprodleně Komisi sdělí 
znění těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) výrobky obsahující nikotin;

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

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