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Poprawka 155
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących etykietowania, o ile nie 
nastąpi istotna zmiana okoliczności pod 
względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi. 
Etykietowanie tych innych wyrobów 
tytoniowych powinno podlegać 
szczególnym zasadom. Należy zapewnić 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych na 
wyrobach tytoniowych bezdymnych. 
Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

(24) Należy zapewnić widoczność 
ostrzeżeń zdrowotnych na wyrobach 
tytoniowych bezdymnych. Ostrzeżenia 
powinny być zatem zamieszczane na 
dwóch głównych płaszczyznach 
opakowania wyrobu tytoniowego 
bezdymnego.

Or. fi

Poprawka 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących etykietowania, o ile nie 
nastąpi istotna zmiana okoliczności pod 

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, powinny podlegać 
takim samym wymogom dotyczącym 
etykietowania, jak papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów. 
Należy zapewnić widoczność ostrzeżeń 
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względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.
Etykietowanie tych innych wyrobów 
tytoniowych powinno podlegać 
szczególnym zasadom. Należy zapewnić 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych na 
wyrobach tytoniowych bezdymnych. 
Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

zdrowotnych na wyrobach tytoniowych 
bezdymnych. Ostrzeżenia powinny być 
zatem zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie wyroby tytoniowe przeznaczone do palenia powinny być opatrzone podwójnym 
ostrzeżeniem zdrowotnym (obrazkowym ostrzeżeniem i tekstem).

Poprawka 157
Martina Anderson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne niż 
papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących etykietowania, o ile nie 
nastąpi istotna zmiana okoliczności pod 
względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.
Etykietowanie tych innych wyrobów 
tytoniowych powinno podlegać 
szczególnym zasadom. Należy zapewnić 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych na 
wyrobach tytoniowych bezdymnych. 
Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

(24) Etykietowanie wyrobów tytoniowych
do palenia, innych niż papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów 
powinno podlegać szczególnym 
przepisom. Należy zapewnić widoczność 
ostrzeżeń zdrowotnych na wyrobach 
tytoniowych bezdymnych. Ostrzeżenia 
powinny być zatem zamieszczane na 
dwóch głównych płaszczyznach 
opakowania wyrobu tytoniowego 
bezdymnego.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia oraz równą ochronę wszystkich 
konsumentów w całej UE, wyroby tytoniowe do palenia inne niż papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów powinny podlegać takim samym wymogom dotyczącym 
etykietowania.

Poprawka 158
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących etykietowania, o ile nie 
nastąpi istotna zmiana okoliczności pod 
względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.
Etykietowanie tych innych wyrobów 
tytoniowych powinno podlegać 
szczególnym zasadom. Należy zapewnić 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych na 
wyrobach tytoniowych bezdymnych.
Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, choć spożywane są
głównie przez starszych konsumentów, nie 
powinny podlegać zwolnieniu z niektórych 
wymogów dotyczących etykietowania.
Należy zapewnić widoczność ostrzeżeń 
zdrowotnych na wyrobach tytoniowych 
bezdymnych. Ostrzeżenia powinny być 
zatem zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

Or. el

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa zapewnia jednakową ochronę wszystkim konsumentom wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących etykietowania, o ile nie 
nastąpi istotna zmiana okoliczności pod 
względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi. 
Etykietowanie tych innych wyrobów 
tytoniowych powinno podlegać 
szczególnym zasadom. Należy zapewnić 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych na 
wyrobach tytoniowych bezdymnych. 
Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, tytoń do fajki 
wodnej, spożywane głównie przez 
starszych konsumentów, należy zwolnić z 
niektórych wymogów dotyczących 
etykietowania, o ile nie nastąpi istotna 
zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi. Etykietowanie tych 
innych wyrobów tytoniowych powinno 
podlegać szczególnym zasadom. Należy 
zapewnić widoczność ostrzeżeń 
zdrowotnych na wyrobach tytoniowych
bezdymnych. Ostrzeżenia powinny być 
zatem zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

Or. ro

Poprawka 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie stosują różne 
przepisy dotyczące liczby papierosów w 
opakowaniu. Należy ujednolicić te 
przepisy, aby zapewnić swobodny obrót 
tymi wyrobami.

(25) Państwa członkowskie stosują różne 
przepisy dotyczące liczby papierosów w 
opakowaniu. Należy ujednolicić te 
przepisy, aby zapewnić swobodny obrót 
tymi wyrobami. Zasadniczo nieodzowne 
jest, by nie powodować zakłóceń 
wspólnego rynku wewnętrznego przez 
różnorodność szczególnych regulacji 
krajowych.

Or. de
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Poprawka 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami i 
podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu. 
Ponadto ramowa konwencja o 
ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 
w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
wyrobów tytoniowych w niepowtarzalny i 
bezpieczny sposób oraz uregulować 
rejestrowanie przemieszczeń tych 
opakowań, tak by można było śledzić ruch 
i pochodzenie tych wyrobów w Unii, a 
także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą. 
Ponadto należy wprowadzić 
zabezpieczenia, które ułatwią sprawdzanie 
autentyczności wyrobów.

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami i 
podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu. 
Ponadto ramowa konwencja o 
ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 
w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
wyrobów tytoniowych w niepowtarzalny i 
bezpieczny sposób oraz uregulować 
rejestrowanie przemieszczeń tych 
opakowań, tak by można było śledzić ruch 
i pochodzenie tych wyrobów w Unii, a 
także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą. 
Ponadto opakowania papierosów, jak 
również same papierosy muszą posiadać 
odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec 
piractwu oraz dodatkowemu zagrożeniu 
dla zdrowia konsumentów, jakie stanowią 
podrabiane papierosy.

Or. de

Poprawka 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami i 
podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu.
Ponadto ramowa konwencja o 
ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 
w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
wyrobów tytoniowych w niepowtarzalny i 
bezpieczny sposób oraz uregulować 
rejestrowanie przemieszczeń tych 
opakowań, tak by można było śledzić ruch 
i pochodzenie tych wyrobów w Unii, a 
także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą.
Ponadto należy wprowadzić 
zabezpieczenia, które ułatwią sprawdzanie 
autentyczności wyrobów.

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami i 
podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu.
Ponadto ramowa konwencja o 
ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 
w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
wyrobów tytoniowych w niepowtarzalny i 
bezpieczny sposób oraz uregulować 
rejestrowanie przemieszczeń tych 
opakowań, tak by można było śledzić ruch 
i pochodzenie tych wyrobów w Unii, a 
także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą.
Ponadto należy wprowadzić 
zabezpieczenia, które ułatwią sprawdzanie 
autentyczności wyrobów. Z drugiej strony 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
dbać o to, aby środki przyjęte na mocy 
niniejszej dyrektywy nie wpłynęły 
pośrednio na wzrost nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi.

Or. es

Poprawka 163
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami i 
podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu. 
Ponadto ramowa konwencja o 
ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 
w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
wyrobów tytoniowych w niepowtarzalny i 
bezpieczny sposób oraz uregulować 
rejestrowanie przemieszczeń tych 
opakowań, tak by można było śledzić ruch 
i pochodzenie tych wyrobów w Unii, a 
także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą. 
Ponadto należy wprowadzić 
zabezpieczenia, które ułatwią sprawdzanie 
autentyczności wyrobów.

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami i 
podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu. 
Ponadto ramowa konwencja o 
ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 
w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
oraz wszelkich transportowych opakowań 
zbiorczych wyrobów tytoniowych w 
niepowtarzalny i bezpieczny sposób oraz 
uregulować rejestrowanie przemieszczeń 
tych opakowań, tak by można było śledzić 
ruch i pochodzenie tych wyrobów w Unii, 
a także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą. 
Ponadto należy wprowadzić 
zabezpieczenia, które ułatwią sprawdzanie 
autentyczności wyrobów.

Or. en

Poprawka 164
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Należy ustanowić interoperacyjny 
system śledzenia ruchu i pochodzenia oraz 
wspólne zabezpieczenie. We wstępnym 
okresie tylko papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów będą 

skreślony
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objęte systemem śledzenia ruchu i 
pochodzenia oraz będą opatrzone 
zabezpieczeniami. Dzięki temu producenci 
innych wyrobów tytoniowych będą mogli 
skorzystać ze zdobytych w międzyczasie 
doświadczeń.

Or. de

Poprawka 165
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Należy ustanowić interoperacyjny 
system śledzenia ruchu i pochodzenia oraz 
wspólne zabezpieczenie. We wstępnym 
okresie tylko papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów będą 
objęte systemem śledzenia ruchu i 
pochodzenia oraz będą opatrzone 
zabezpieczeniami. Dzięki temu producenci 
innych wyrobów tytoniowych będą mogli 
skorzystać ze zdobytych w międzyczasie 
doświadczeń.

(27) Należy ustanowić interoperacyjny 
system śledzenia ruchu i pochodzenia oraz 
wspólne zabezpieczenie.

Or. fi

Poprawka 166
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zapewnić niezależność i 
przejrzystość, producenci wyrobów 
tytoniowych powinni zawierać umowy w 
sprawie przechowywania danych z 
niezależnymi stronami trzecimi, pod 

skreślony
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auspicjami audytora zewnętrznego. Dane 
związane z systemem śledzenia ruchu i 
pochodzenia powinny być przechowywane 
osobno od innych danych dotyczących 
przedsiębiorstwa, podlegać kontroli 
właściwych organów państw 
członkowskich i Komisji oraz być dla nich 
stale dostępne.

Or. de

Poprawka 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zapewnić niezależność i 
przejrzystość, producenci wyrobów 
tytoniowych powinni zawierać umowy w 
sprawie przechowywania danych z 
niezależnymi stronami trzecimi, pod 
auspicjami audytora zewnętrznego. Dane 
związane z systemem śledzenia ruchu i 
pochodzenia powinny być przechowywane 
osobno od innych danych dotyczących 
przedsiębiorstwa, podlegać kontroli 
właściwych organów państw 
członkowskich i Komisji oraz być dla nich 
stale dostępne.

(28) Aby zapewnić niezależność i 
przejrzystość, państwa członkowskie
powinny zawierać umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależnymi 
stronami trzecimi, pod auspicjami audytora 
zewnętrznego, którego powinna 
wyznaczyć Komisja. Dane związane z 
systemem śledzenia ruchu i pochodzenia 
powinny być przechowywane osobno od 
innych danych dotyczących 
przedsiębiorstwa, podlegać kontroli 
właściwych organów państw 
członkowskich i Komisji oraz być dla nich 
stale dostępne. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że przemysł tytoniowy w przeszłości często był zamieszany w przemyt 
papierosów, nie należy pozwalać na wybór przedsiębiorstwa zajmującego się 
przechowywaniem danych oraz audytora danych dotyczących identyfikowalności.
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Poprawka 168
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zapewnić niezależność i 
przejrzystość, producenci wyrobów 
tytoniowych powinni zawierać umowy w 
sprawie przechowywania danych z 
niezależnymi stronami trzecimi, pod 
auspicjami audytora zewnętrznego. Dane 
związane z systemem śledzenia ruchu i 
pochodzenia powinny być przechowywane 
osobno od innych danych dotyczących 
przedsiębiorstwa, podlegać kontroli 
właściwych organów państw 
członkowskich i Komisji oraz być dla nich 
stale dostępne.

(28) Aby zapewnić niezależność i 
przejrzystość, państwa członkowskie
powinny zawierać umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależnymi 
stronami trzecimi, pod auspicjami audytora 
zewnętrznego, którego powinna 
wyznaczyć Komisja. Dane związane z 
systemem śledzenia ruchu i pochodzenia 
powinny być przechowywane osobno od 
innych danych dotyczących 
przedsiębiorstwa, podlegać kontroli 
właściwych organów państw 
członkowskich i Komisji oraz być dla nich 
stale dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł tytoniowy w przeszłości często był zamieszany w przemyt papierosów. Dlatego nie 
należy pozwalać na wybór przedsiębiorstwa zajmującego się przechowywaniem danych ani 
audytora zewnętrznego. Państwa członkowskie powinny dokonywać wyboru przedsiębiorstwa 
zajmującego się przechowywaniem danych, a Komisja powinna wybierać audytora 
zewnętrznego.

Poprawka 169
Morten Messerschmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
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wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 
wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 
spożycia doustnego wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu. Należy utrzymać zakaz 
sprzedaży tytoniu do stosowania 
doustnego, aby uniknąć wprowadzenia na 
rynek wewnętrzny wyrobu, który 
powoduje uzależnienie, ma niekorzystne 
skutki dla zdrowia i jest atrakcyjny dla 
młodych ludzi. W przypadku innych 
wyrobów tytoniowych bezdymnych, które 
nie są produkowane na rynek masowy, 
uznaje się, że restrykcyjne przepisy 
dotyczące etykietowania i składników 
wystarczą, by rynek tych wyrobów nie 
rozwinął się poza ich tradycyjne użycie.

wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 
wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 
spożycia doustnego wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu. Należy znieść zakaz 
sprzedaży tytoniu do stosowania 
doustnego, ponieważ dowiedziono, że tytoń 
do stosowania doustnego ma mniejsze 
skutki dla zdrowia od palenia tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Tytoń do stosowania doustnego, zarówno sprzedawany luzem, jak i porcjowany, jest mniej 
szkodliwy niż palenie tytoniu, a więc UE nie powinna zniechęcać do jego stosowania. 
Ponadto unijny Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla 
Zdrowia doszedł do wniosku, że dane naukowe nie pozwalają na poparcie teorii, że tytoń 
bezdymny (np. szwedzki tytoń do stosowania doustnego) prowadzi z czasem do palenia.

Poprawka 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z (29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
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dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 
wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 
spożycia doustnego wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu. Należy utrzymać zakaz 
sprzedaży tytoniu do stosowania 
doustnego, aby uniknąć wprowadzenia na 
rynek wewnętrzny wyrobu, który 
powoduje uzależnienie, ma niekorzystne 
skutki dla zdrowia i jest atrakcyjny dla 
młodych ludzi. W przypadku innych 
wyrobów tytoniowych bezdymnych, które 
nie są produkowane na rynek masowy, 
uznaje się, że restrykcyjne przepisy 
dotyczące etykietowania i składników 
wystarczą, by rynek tych wyrobów nie 
rozwinął się poza ich tradycyjne użycie.

dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 
wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 
spożycia doustnego wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu. Utrzymuje zakaz wyrobów 
tytoniowych do stosowania doustnego, 
jednak taki zakaz nie powinien dotyczyć 
tradycyjnych wyrobów tytoniowych do 
stosowania doustnego, które mogą być 
dozwolone w poszczególnych państwach 
członkowskich. W przypadku innych 
wyrobów tytoniowych bezdymnych, które 
nie są produkowane na rynek masowy, 
uznaje się, że restrykcyjne przepisy 
dotyczące etykietowania i składników 
wystarczą, by rynek tych wyrobów nie 
rozwinął się poza ich tradycyjne użycie.

Or. en

Poprawka 171
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 
wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 
wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 
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spożycia doustnego wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu. Należy utrzymać zakaz 
sprzedaży tytoniu do stosowania 
doustnego, aby uniknąć wprowadzenia na 
rynek wewnętrzny wyrobu, który 
powoduje uzależnienie, ma niekorzystne 
skutki dla zdrowia i jest atrakcyjny dla 
młodych ludzi. W przypadku innych 
wyrobów tytoniowych bezdymnych, które 
nie są produkowane na rynek masowy, 
uznaje się, że restrykcyjne przepisy 
dotyczące etykietowania i składników 
wystarczą, by rynek tych wyrobów nie 
rozwinął się poza ich tradycyjne użycie.

spożycia doustnego wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu. Państwa członkowskie 
oraz obszary tych państw, w których 
tradycyjnie zażywa się tytoń do stosowania 
doustnego, mają możliwość wniesienia o 
krajowe lub regionalne zwolnienie z tego 
zakazu z przyczyn kulturowych lub 
historycznych. W przypadku innych 
wyrobów tytoniowych bezdymnych, które 
nie są produkowane na rynek masowy, 
uznaje się, że restrykcyjne przepisy 
dotyczące etykietowania i składników 
wystarczą, by rynek tych wyrobów nie 
rozwinął się poza ich tradycyjne użycie.

Or. sv

Uzasadnienie

Zakaz zażywania tytoniu do stosowania doustnego jest niekonsekwentny i dotyka m. in. 
obszarów wokół Morza Bałtyckiego, w których tradycyjnie zażywa się tego rodzaju tytoń. 
Ludność tych krajów i regionów nie rozumie, dlaczego produkt, który stosują od stuleci i 
który jest częścią tożsamości kulturowej danego regionu, miałby być zabroniony, szczególnie 
mając na uwadze fakt, że jest on mniej szkodliwy dla zdrowia niż papierosy.

Poprawka 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 
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wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 
spożycia doustnego wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu. Należy utrzymać zakaz 
sprzedaży tytoniu do stosowania 
doustnego, aby uniknąć wprowadzenia na 
rynek wewnętrzny wyrobu, który 
powoduje uzależnienie, ma niekorzystne 
skutki dla zdrowia i jest atrakcyjny dla 
młodych ludzi. W przypadku innych 
wyrobów tytoniowych bezdymnych, które 
nie są produkowane na rynek masowy, 
uznaje się, że restrykcyjne przepisy 
dotyczące etykietowania i składników 
wystarczą, by rynek tych wyrobów nie 
rozwinął się poza ich tradycyjne użycie.

wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 
spożycia doustnego wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu. Należy utrzymać zakaz 
sprzedaży tytoniu do stosowania
doustnego, aby uniknąć wprowadzenia na 
rynek wewnętrzny wyrobu, który 
powoduje uzależnienie, ma niekorzystne 
skutki dla zdrowia i jest atrakcyjny dla 
młodych ludzi. Ponieważ zabronione jest 
wprowadzanie do obrotu na rynku 
wewnętrznym tytoniu do stosowania
doustnego, wyroby tytoniowe do 
stosowania doustnego powinny zostać 
wyłączone z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy, z wyjątkiem art. 15.  W 
przypadku innych wyrobów tytoniowych 
bezdymnych, które nie są produkowane na 
rynek masowy, uznaje się, że restrykcyjne 
przepisy dotyczące etykietowania i 
składników wystarczą, by rynek tych 
wyrobów nie rozwinął się poza ich 
tradycyjne użycie.

Or. en

Poprawka 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Z uwagi na ogólny zakaz sprzedaży 
tytoniu do stosowania doustnego (snusu) 
w UE brak jest transgranicznego 
zainteresowania uregulowaniem kwestii 
składu snusu. Odpowiedzialność za 
uregulowanie składu snusu należy zatem 
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do państwa członkowskiego, w którym 
sprzedaż tego rodzaju tytoniu jest 
dozwolona zgodnie z art. 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji.
Dlatego też snus powinno się wyłączyć z 
przepisów art. 6 niniejszej dyrektywy.

Or. sv

Poprawka 174
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Sprzedaż i wprowadzanie do obrotu 
innych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego powinna być zakazana na 
całym terytorium UE. Zakaz ten powinien 
dotyczyć w szczególności tytoniu 
przeznaczonego do żucia, np. snusu lub 
tytoniu do żucia. Powinien on również 
dotyczyć tytoniu przeznaczonego do 
zażywania przez nos.

Or. fi

Poprawka 175
Projekt opinii

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie. 
Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące 
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość i przez internet 
powinna być zabroniona.
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wykorzystanie pełnego potencjału 
niniejszej dyrektywy. Przepisy niniejszej 
dyrektywy, które dotyczą zgłaszania 
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość, powinny być stosowane 
niezależnie od procedury zgłaszania 
określonej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego. Sprzedaż konsumentom 
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość, którą z 
dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną przez Komisję transgraniczna internetowa 
sprzedaż wyrobów tytoniowych ułatwia spekulowanie w oparciu o niższe ceny i jest podatna 
na nielegalny handel, a stosują ją głównie detaliczni sprzedawcy internetowi w celu 
wykorzystania różnic w systemach podatkowych państw członkowskich, osłabiając tym samym 
ich wysiłki zmierzające do zniechęcenia obywateli do palenia za pośrednictwem wysokich 
podatków.

Poprawka 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość, jak również 
działania promocyjne, takie jak bezpłatna 
dystrybucja czy też wymiana wyrobów 
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przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie.
Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 
wykorzystanie pełnego potencjału 
niniejszej dyrektywy. Przepisy niniejszej 
dyrektywy, które dotyczą zgłaszania 
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość, powinny być stosowane 
niezależnie od procedury zgłaszania 
określonej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego. Sprzedaż konsumentom 
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość, którą z 
dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

tytoniowych w miejscach publicznych 
ułatwiają młodym ludziom dostęp do tych 
wyrobów i stwarzają ryzyko 
nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie.
Dlatego też należy je wyeliminować.

Or. it

(Zob. poprawka do art. 16).

Poprawka 177
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie.

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość powinna być 
zakazana, gdyż ułatwia młodym ludziom 
dostęp do tych wyrobów i stwarza ryzyko 
nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
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Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące 
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 
wykorzystanie pełnego potencjału 
niniejszej dyrektywy. Przepisy niniejszej 
dyrektywy, które dotyczą zgłaszania 
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość, powinny być stosowane 
niezależnie od procedury zgłaszania 
określonej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego. Sprzedaż konsumentom 
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość, którą z 
dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

szczególności w niniejszej dyrektywie.

Or. fi

Poprawka 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie.
Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące 
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 
wykorzystanie pełnego potencjału 
niniejszej dyrektywy. Przepisy niniejszej 

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie.
Wprowadza się zakaz transgranicznej 
sprzedaży wyrobów tytoniowych na 
odległość.
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dyrektywy, które dotyczą zgłaszania
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość, powinny być stosowane 
niezależnie od procedury zgłaszania 
określonej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego . Sprzedaż konsumentom
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość, którą z 
dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów .

Or. pl

Poprawka 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie.
Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące 
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 
wykorzystanie pełnego potencjału 
niniejszej dyrektywy. Przepisy niniejszej 
dyrektywy, które dotyczą zgłaszania 
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość, powinny być stosowane 

(30) Internetowa sprzedaż wyrobów 
tytoniowych ułatwia młodym ludziom 
dostęp do tych wyrobów i stwarza ryzyko 
nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie, 
dlatego też powinna być zakazana zgodnie 
z wytycznymi wykonawczymi ramowej 
konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu. 
Sprzedaż konsumentom wyrobów 
tytoniowych na odległość, prowadzona 
przez przedsiębiorstwa, podlega także 
przepisom dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
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niezależnie od procedury zgłaszania 
określonej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego. Sprzedaż konsumentom 
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość, którą z dniem 
13 czerwca 2014 r. zastąpi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów.

Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 
r. w sprawie ochrony konsumentów w 
przypadku umów zawieranych na 
odległość, którą z dniem 13 czerwca 2014 
r. zastąpi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie praw 
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelka internetowa sprzedaż tytoniu powinna być zakazana.  Ocena skutków 
przeprowadzona przez Komisję wykazuje, że internetowa sprzedaż transgraniczna jest 
najczęściej nielegalna, a w wytycznych dotyczących wdrażania art. 13 ramowej konwencji o 
ograniczeniu użycia tytoniu zaleca się wprowadzenie zakazu wszelkiej sprzedaży internetowej.  
Skuteczna weryfikacja wieku jest bardzo trudna w środowisku internetowym.

Poprawka 180
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie. 
Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące 
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 
wykorzystanie pełnego potencjału 

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie. 
Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące 
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 
wykorzystanie pełnego potencjału 
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niniejszej dyrektywy. Przepisy niniejszej
dyrektywy, które dotyczą zgłaszania 
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość, powinny być stosowane 
niezależnie od procedury zgłaszania 
określonej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego. Sprzedaż konsumentom 
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość, którą z dniem 
13 czerwca 2014 r. zastąpi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów.

niniejszej dyrektywy. W ramach przeglądu 
dyrektywy rozpoczną się prace nad 
stworzeniem przepisów wprowadzających 
całkowity zakaz sprzedaży na odległość.
Przepisy niniejszej dyrektywy, które 
dotyczą zgłaszania transgranicznej 
sprzedaży tytoniu na odległość, powinny 
być stosowane niezależnie od procedury 
zgłaszania określonej w dyrektywie 
2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie 
niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego. Sprzedaż 
konsumentom wyrobów tytoniowych na 
odległość, prowadzona przez 
przedsiębiorstwa, podlega także przepisom 
dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 
r. w sprawie ochrony konsumentów w 
przypadku umów zawieranych na 
odległość, którą z dniem 13 czerwca 2014 
r. zastąpi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie praw 
konsumentów.

Or. fi

Poprawka 181
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W dyrektywie 2003/33/WE w 
sprawie reklamy i sponsorowania 
wyrobów tytoniowych wprowadzono już 
zakaz bezpłatnej dystrybucji tych wyrobów 
w ramach sponsorowania imprez. 
Niniejsza dyrektywa, które reguluje 
aspekty prezentacji i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych i ma na celu osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i 
zapobieganie paleniu wśród najmłodszych 
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ludzi, obejmuje zakazem bezpłatnej 
dystrybucji miejsca publiczne i wyraźnie 
zakazuje dystrybucji druków i bonów 
zniżkowych oraz podobnych promocji 
wewnątrz paczek i opakowań.

Or. es

Poprawka 182
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30b) Komisja Europejska i państwa 
członkowskie powinny nasilić starania, 
aby ulepszyć kontrolę nad nielegalnym 
handlem wyrobami tytoniowymi 
produkowanymi w krajach trzecich, w 
których produkcja nie podlega różnego 
rodzaju kontrolom, jakim podlegają 
producenci europejscy, a także ulepszyć 
zapobieganie takiemu handlowi i karanie 
za taki handel. Wydaje się również, że 
należy zmierzać do ujednolicenia 
opodatkowania wyrobów tytoniowych we 
wszystkich państwach Unii, aby różnice w 
cenach w poszczególnych państwach, w 
szczególności na obszarach 
transranicznych, nie stanowiły bodźca do 
spożywania wyrobów tytoniowych i aby 
dać dowód zaangażowania wszystkich 
państw członkowskich na rzecz realizacji 
celów niniejszej dyrektywy. 

Or. es

Poprawka 183
Martina Anderson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30c) Państwa członkowskie stosują różne 
zasady jeśli chodzi o zezwalanie 
sprzedawcom detalicznym i lokalnie 
autoryzowanym sprzedawcom na 
umieszczanie reklam i eksponowania 
wyrobów tytoniowych w punktach 
sprzedaży. Postanowienia przyjęte w 
niektórych państwach członkowskich 
zakazujące eksponowania wyrobów 
tytoniowych w punktach sprzedaży 
powinny być upowszechnione i uznane za 
pomocne w ograniczaniu konsumpcji 
tytoniu przez ludzi młodych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie stosują surowe przepisy dotyczące reklamowania wyrobów 
tytoniowych. Przemysł tytoniowy staje się coraz bardziej innowacyjny jeśli chodzi o 
wykorzystanie i tak już bardzo okrojonych możliwości marketingowych, eksponując wyroby 
tytoniowe w punktach sprzedaży w sposób coraz bardziej kreatywny i atrakcyjny. Badania 
pokazują, że eksponowanie wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży ma bezpośredni 
wpływ na palenie wśród ludzi młodych. Jeśli podobnie jak Irlandia, pozostałe państwa 
członkowskie przyjęłyby zakaz eksponowania wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży, 
mogłoby to pomóc obniżyć atrakcyjność tych wyrobów dla ludzi młodych.

Poprawka 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30d) Darmowa dystrybucja produktów 
tytoniowych w ramach akcji 
promocyjnych, nadal stosowana przez 
internetowych sprzedawców detalicznych i 
tolerowana w pewnych miejscach 
publicznych w niektórych państwach 
członkowskich, powinna być zakazana.
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Or. en

Uzasadnienie

Kampanie reklamowe promujące wyroby tytoniowe polegające na darmowej dystrybucji tych 
wyrobów w miejscach publicznych, takich jak kluby nocne i inne miejsca rozrywki, są 
skierowane przede wszystkim do ludzi młodych. Taka promocyjna dystrybucja wyrobów 
tytoniowych powinna być zakazana.

Poprawka 185
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania 
na nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie 
transpozycji niniejszej dyrektywy, aby 
ocenić, czy potrzebne są zmiany niniejszej 
dyrektywy.

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Celem dyrektywy jest 
ograniczenie palenia, a w szczególności 
zniechęcenie młodych ludzi i innych osób 
do rozpoczęcia palenia. Należy zatem 
zakazać rozszerzenia rynku poprzez 
dopuszczenie nowych wyrobów 
tytoniowych, gdyż jest to sprzeczne z celem 
dyrektywy.

Or. fi

Poprawka 186
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania 
na nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie 
transpozycji niniejszej dyrektywy, aby 
ocenić, czy potrzebne są zmiany niniejszej 
dyrektywy.

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem wprowadzić 
całkowity zakaz produkcji i sprzedaży 
wszystkich wyrobów tytoniowych w Unii
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 187
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie transpozycji 
niniejszej dyrektywy, aby ocenić, czy 

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie transpozycji 
niniejszej dyrektywy, aby ocenić, czy 
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potrzebne są zmiany niniejszej dyrektywy. potrzebne są zmiany niniejszej dyrektywy 
w celu całkowitego uniemożliwienia 
wprowadzania do obrotu nowatorskich 
wyrobów tytoniowych.

Or. fi

Poprawka 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie transpozycji 
niniejszej dyrektywy, aby ocenić, czy 
potrzebne są zmiany niniejszej dyrektywy.

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie transpozycji 
niniejszej dyrektywy, aby ocenić, czy 
potrzebne są zmiany niniejszej dyrektywy.
Należy prowadzić edukację dla dzieci i 
młodzieży, gdyż jest to najprostszy i 
najbardziej skuteczny sposób ochrony 
młodych ludzi przed rozpoczęciem nałogu.
Trzeba również rozważyć utworzenie 
funduszu finansowanego przez 
producentów wyrobów tytoniowych, w 
ramach którego finansowane będą 
kampanie antynikotynowe. Państwa 
członkowskie powinny ujednolicić wiek 
uprawniający do nabywania produktów 
tytoniowych od 18-go roku życia.

Or. pl
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Poprawka 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie transpozycji 
niniejszej dyrektywy, aby ocenić, czy 
potrzebne są zmiany niniejszej dyrektywy.

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Oprócz monitorowania 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych, należy promować 
publiczne plany oraz kampanie 
edukacyjne i uświadamiające dotyczące 
poważnych konsekwencji, jakie ma dla 
zdrowia palenie. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie transpozycji 
niniejszej dyrektywy, aby ocenić, czy 
potrzebne są zmiany niniejszej dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

Edukacyjno-uświadamiające kampanie publiczne przyniosą lepsze skutki w dziedzinie 
zdrowia publicznego niż po prostu wprowadzenie zakazu bez naukowego uzasadnienia.

Poprawka 190
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie 
transpozycji niniejszej dyrektywy, aby 
ocenić, czy potrzebne są zmiany niniejszej 
dyrektywy.

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Państwa członkowskie 
powinny uwzględniać przy tym możliwość, 
że nowe wyroby tytoniowe mogą mieć 
negatywny wpływ na ogólne zdrowie 
społeczeństwa, jak również możliwość, że 
nowe wyroby tytoniowe mogą ograniczać 
szkody dla ogólnego zdrowia 
społeczeństwa dzięki masowemu 
zastąpieniu wyrobów, z których korzystają 
palacze, oraz nikłemu korzystaniu z tych 
wyrobów przez osoby niepalące. Komisja 
powinna monitorować rozwój sytuacji z 
uwzględnieniem obu możliwości i złożyć 
sprawozdanie 3 lata po terminie 
transpozycji niniejszej dyrektywy, aby 
ocenić, czy potrzebne są zmiany niniejszej 
dyrektywy.

Or. el

Uzasadnienie

Kryterium wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nowych wyrobów tytoniowych 
powinien być wpływ na zdrowie ogólne, aby zachęcać do wprowadzania na rynek wyrobów, 
które dają poważną szansę na zmniejszenie negatywnych skutków dla zdrowia ogółu 
społeczeństwa.

Poprawka 191
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby zapewnić równe warunki 
działania, należy poddać nowatorskie 
wyroby tytoniowe, będące wyrobami 
tytoniowymi w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, określonym w niej wymogom.

(32) Wprowadzenie do obrotu 
nowatorskich wyrobów tytoniowych, które 
są wyrobami tytoniowymi w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, jest szkodliwe i 
zbędne. Dlatego zezwalanie na 
wprowadzanie do obrotu nowatorskich 
wyrobów tytoniowych oraz zatwierdzanie 
tych wyrobów nie jest uzasadnione. 
Dopuszczanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych jest sprzeczne z podstawowym 
celem dyrektywy, jakim jest ograniczenie 
spożycia wyrobów tytoniowych.

Or. fi

Poprawka 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę. Chcąc 
odnieść się do obaw dotyczących skutków 
tych wyrobów dla zdrowia i ich 
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma niekorzystne skutki dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
wyroby te są na dużą skalę sprzedawane 
transgranicznie na odległość, w tym przez 
internet.

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę. Jednak 
państwa członkowskie przyjęły
zróżnicowane podejście do regulowania 
tych wyrobów, co osłabia wewnętrzny 
rynek, biorąc przede wszystkim pod uwagę 
fakt, że wyroby te są na dużą skalę 
sprzedawane transgranicznie na 
odległość, w tym przez internet. Istnieje 
potrzeba harmonizacji przepisów, a biorąc 
pod uwagę potencjał tych wyrobów w 
zakresie ograniczania szkodliwych 
skutków, powinno się stworzyć opcję 
elastycznego systemu regulacyjnego, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo i jakość, 
co jest złotym środkiem między przepisami 
dotyczącymi wyrobów leczniczych i 
tytoniowych.

Or. en
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Poprawka 193
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę. Chcąc 
odnieść się do obaw dotyczących skutków
tych wyrobów dla zdrowia i ich
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma niekorzystne skutki dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
wyroby te są na dużą skalę sprzedawane 
transgranicznie na odległość, w tym przez 
internet.

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są w 
coraz większych ilościach wyroby 
zawierające nikotynę. Dotyczy to w 
szczególności wielu różnych modeli 
papierosów elektronicznych o bardzo 
zróżnicowanych cechach technicznych,
które sprawiają, że trudno jest podać 
prawną definicję tych papierosów, do 
których mogłoby mieć zastosowanie wiele 
europejskich przepisów prawnych w
zależności od tego, czy celem zdrowotnym 
jest rzucenie palenia czy też nie, oraz w 
zależności od tego, czy zawierają one 
substancje uzależniające, takie jak 
nikotyna lub toksyczne substancje 
chemiczne, czy też nie.  
Chcąc odnieść się do ewentualnych obaw 
dotyczących skutków, jakie te nowe, 
wprowadzone do obrotu w Unii 
Europejskiej niecałe dziesięć lat temu 
wyroby mogą mieć dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma skutki dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w szczególności biorąc pod 
uwagę fakt, że wyroby te są na dużą skalę 
sprzedawane transgranicznie na odległość, 
w tym przez internet.

Or. fr

Uzasadnienie

Prezentacja nowych wyrobów zawierających nikotynę powinna być bardziej obiektywna, 
ponieważ jest prawdą, że wyroby te nie dają żadnej pewności co do jakości i bezpieczeństwa. 
Jedno jest jednak pewne: są one mniej toksyczne i w związku z tym mniej szkodliwe dla 
zdrowia niż klasyczny papieros lub tytoń do samodzielnego skręcania.
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Poprawka 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę. Chcąc 
odnieść się do obaw dotyczących skutków 
tych wyrobów dla zdrowia i ich 
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma niekorzystne skutki dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
wyroby te są na dużą skalę sprzedawane 
transgranicznie na odległość, w tym przez 
internet.

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę, które nie są 
wyrobami tytoniowymi. Chcąc odnieść się 
do obaw dotyczących skutków tych 
wyrobów dla zdrowia i ich 
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma niekorzystne skutki dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
wyroby te są na dużą skalę sprzedawane 
transgranicznie na odległość, w tym przez 
internet.

Or. it

Poprawka 195
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę. Chcąc 
odnieść się do obaw dotyczących skutków 
tych wyrobów dla zdrowia i ich 
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma niekorzystne skutki dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę. Chcąc 
odnieść się do obaw dotyczących skutków 
tych wyrobów dla zdrowia i ich 
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma niekorzystne skutki dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
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wyroby te są na dużą skalę sprzedawane 
transgranicznie na odległość, w tym przez 
internet.

wyroby te są na dużą skalę sprzedawane 
transgranicznie na odległość, w tym przez 
internet. E-papierosy, w przypadku 
których nikotyna jest wchłaniana przez 
organizm wraz z wdychanym powietrzem, 
należy traktować tak samo jak inne źródła 
nikotyny wchłanianej przez organizm 
wraz z wdychanym powietrzem.

Or. fi

Poprawka 196
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę. Chcąc 
odnieść się do obaw dotyczących skutków 
tych wyrobów dla zdrowia i ich 
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma niekorzystne skutki dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
wyroby te są na dużą skalę sprzedawane 
transgranicznie na odległość, w tym przez 
internet.

(33) Na unijnym rynku sprzedawane są 
wyroby zawierające nikotynę. Chcąc 
odnieść się do obaw dotyczących skutków 
tych wyrobów dla zdrowia i ich 
bezpieczeństwa, poszczególne państwa 
członkowskie przyjmują zróżnicowane 
podejście do regulowania tych wyrobów, 
co ma niekorzystne skutki dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
wyroby te są na dużą skalę sprzedawane 
transgranicznie na odległość, w tym przez 
internet.

Państwa członkowskie mają znaczne 
wpływy podatkowe z produkcji i sprzedaży 
wszystkich wyrobów tytoniowych, a zatem 
powinno się do nich apelować, by 
przeznaczyły te dochody bezpośrednio na 
opiekę zdrowotną i kampanie 
informacyjne skierowane do młodzieży na 
temat poważnego zagrożenia dla zdrowia 
wynikające z palenia. 

Or. en
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Poprawka 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Niezwykle ważne jest, aby przed 
wprowadzeniem na rynek danego wyrobu 
producenci i dystrybutorzy papierosów 
elektronicznych przedstawiali organom 
kontrolnym dokładną deklarację 
zawierającą składniki wyrobu (w zakresie 
czystości, zanieczyszczeń i stabilności), 
która powinna widnieć na opakowaniu 
zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów.
Jest również niezbędne, aby – w interesie 
zarówno konsumenta, jak i producenta 
czy dystrybutor – posiadać rzetelne dane 
naukowe co do braku toksyczności 
papierosów elektronicznych, w związku z 
czym w terminie 24 miesięcy od wejścia w 
życie dyrektywy Komisja zwróci się o 
wydanie opinii do Komitetu Naukowego 
ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(CSRSE);

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja Europejska i jej komitety naukowe powinny w jak najkrótszym terminie sporządzić 
ogólne sprawozdanie w sprawie bezpieczeństwa różnego rodzaju papierosów elektronicznych, 
którymi obraca się obecnie na rynku, a które nie podlegają żadnym przepisom.

Poprawka 198
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

skreślony

Or. de

Poprawka 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
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2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę, o 
których twierdzono, że mają korzystne 
właściwości zdrowotne. Na podstawie tego 
systemu regulacyjnego wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę, w odniesieniu do 
których stwierdzono ww. właściwości. 
Państwa członkowskie mają obowiązek 
zagwarantować, że wyroby zawierające 
nikotynę, które nie wchodzą w zakres 
dyrektywy 2001/83/WE i które zostały 
wprowadzone do obrotu na wspólnym 
rynku, spełniają odpowiednie przepisy 
określone w [nowym] załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnia, że należy zastosować dwutorowe podejście jeśli chodzi o wyroby zawierające 
nikotynę. Wyroby, które nie wchodzą w zakres stosowania dyrektywy 2001/83/WE, musza 
spełniać szereg przepisów określonych z [nowym] załączniku IV.

Poprawka 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Jednak mierzenie 
poziomu uwalnianej nikotyny okazało się 
trudne, ponieważ zależy on od produktów i
sposobu ich użycia. Zatem włączenie 
wszystkich wyrobów zawierających 
nikotynę, bez względu na poziom jej 
zawartość, w zakres działania dyrektywy 
2001/83/WE tworzy jasną sytuację prawną, 
wyrównuje różnice między przepisami 
krajowymi, zapewnia równe traktowanie 
wszystkich wyrobów zawierających 
nikotynę stosowanych do celów 
zaprzestania palenia i zachęca do badań i 
innowacji w zakresie zaprzestania palenia. 
Nie narusza to stosowania dyrektywy 
2001/83/WE do innych wyrobów objętych 
niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnione są 
warunki określone w dyrektywie 
2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie do obrotu wyrobów zawierających nikotynę jest uzasadnione jedynie wtedy 
gdy celem jest zaprzestanie palenia. Jest bardzo trudno ocenić poziomu uwalnianej nikotyny 
w wyrobach zawierających nikotynę. Intensywne stosowanie wyrobów zawierających nawet 
niski poziom nikotyny również może doprowadzić do wysokiego spożycia tej substancji.  Z 
tego względu wszystkie wyroby zawierające nikotynę powinny być regulowane 
ustawodawstwem farmaceutycznym. Zagwarantowałoby to jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność wyrobów zawierających nikotynę oraz ich jednakowe traktowanie.



AM\935755PL.doc 39/76 PE510.712v01-00

PL

Poprawka 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Wyłączenie z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy wyrobów 
zawierających nikotynę, a niebędących 
wyrobami tytoniowymi, na które udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

Or. it

(Zob. poprawka do art. 18).

Poprawka 202
Frédérique Ries
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym niektórych wyrobów zawierających 
nikotynę. Na podstawie tych przepisów 
wydano już pozwolenia dla znacznej liczby 
wyrobów zawierających nikotynę. W 
pozwoleniu uwzględnia się zawartość 
nikotyny w danym wyrobie. Poddanie tym 
samym ramom prawnym wszystkich 
wyrobów mających podobne zastosowanie 
i zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Niuanse mają ogromne znaczenie. Tylko niektóre wyroby z art. 18 zawierające odpowiednią 
ilość nikotyny można uznać za produkty lecznicze stosowane u ludzi w rozumieniu dyrektywy 
2001/83/WE i w związku z tym powinny one podlegać uprzedniemu zezwoleniu na 
wprowadzenie do obrotu, Do pozostałych wyrobów, o których mowa w art. 18, powinny mieć 
zastosowanie przepisy dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 
oraz przepisy dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wyrobów medycznych.
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Poprawka 203
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. Należy jednak 
odróżnić je od przeznaczonych dla palaczy 
niefarmaceutycznych wyrobów 
zawierających nikotynę, których celem nie 
jest zaprzestanie spożycia tytoniu, lecz 
zastąpienie istniejących wyrobów 
tytoniowych, i które wywierają 
zdecydowanie odmienny wpływ na ogólne 
zdrowie społeczeństwa niż istniejące 
wyroby tytoniowe. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
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dyrektywie 2001/83/WE.

Or. el

Uzasadnienie

Wyroby zawierające nikotynę, które są przeznaczone dla palaczy i których celem jest pomoc 
w rzuceniu palenia, należy traktować inaczej niż wyroby niefarmaceutyczne, których głównym 
celem jest zastąpienie istniejących, znacznie bardziej szkodliwych wyrobów tytoniowych.

Poprawka 204
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Wszystkie produkty zawierające 
nikotynę należ traktować w ten sam 
sposób. Powinny one być regulowane 
przepisami niniejszej dyrektywy lub – w 
przypadku dużych dawek stosowanych w 
celach leczniczych – przepisami państw 
członkowskich dotyczącymi leków. 
Przepisy państw członkowskich dotyczące 
leków powinny określać limity leczniczego 
wykorzystania nikotyny zgodnie z zasadą 
pomocniczości. Określając zawartość 
nikotyny, ilość nikotyny należy obliczyć z 
uwzględnieniem dawki dziennej oraz 
najwyższej dawki.

Or. fi

Poprawka 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące etykietowania wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, tak 
by zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje związek z poprawką dotyczącą objęcia wszystkich wyrobów zawierających nikotynę 
ustawodawstwem farmaceutycznym. Jeżeli wszystkie wyroby zawierające nikotynę byłyby 
regulowane jak produkty lecznicze, bez względu na poziom nikotyny, postanowienie dotyczące 
etykietowania przestałoby być aktualne. 

Poprawka 206
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące etykietowania wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, tak 
by zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

(35) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące etykietowania wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, tak 
by zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia. 
Oznaczenia na opakowaniach powinny 
odpowiadać ostrzeżeniom obrazkowym i 
oznaczeniom na opakowaniach 
wymaganym wobec wyrobów tytoniowych 
w niniejszej dyrektywie.

Or. fi

Poprawka 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące etykietowania wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, tak 
by zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

(35) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące etykietowania wyrobów 
zawierających nikotynę wyłączonych z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, 
tak by zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a 
państwa członkowskie powinny mieć 
obowiązek dopilnowania, by krajowe 
ograniczenia dotyczące wieku 
uprawniającego do zakupu wyrobów 
zawierających nikotynę były takie same 
jak te dotyczące sprzedaży wyrobów 
tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Jednakowe traktowanie wyrobów zawierających nikotynę i wyrobów tytoniowych, jeśli chodzi 
o ograniczenia dotyczące wieku uprawniającego do zakupu tych wyrobów, powinno być 
utrzymane, aby zniechęcić małoletnich do spróbowania któregokolwiek z tych produktów.

Poprawka 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące etykietowania wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, tak 
by zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

(35) Należy wprowadzić przepisy
dotyczące składników, etykietowania i 
opisu wyrobów zawierających nikotynę
innych niż wyroby tytoniowe będące 
przedmiotem niniejszej dyrektywy, tak by 
zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

Or. it
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(Zob. poprawka do art. 18).

Poprawka 209
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36a) „wyrób o mniejszym ryzyku” oznacza 
każdy wyrób zawierający tytoń, który –
będąc w obrocie – znacznie zmniejsza 
ryzyko chorób związanych ze spożyciem 
konwencjonalnych wyrobów tytoniowych; 
wyrób służący leczeniu uzależnienia od 
spożycia tytoniu, w tym zaprzestaniu jego 
konsumpcji, nie jest wyrobem o 
mniejszym ryzyku, jeżeli został 
zatwierdzony jako produkt leczniczy;

Or. pt

Poprawka 210
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, ustalanie, które 
wyroby mają aromat charakterystyczny 
lub podwyższony poziom toksyczności 
bądź właściwości uzależniających oraz 
metodykę ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

skreślony
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Or. de

Poprawka 211
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, ustalanie, które 
wyroby mają aromat charakterystyczny 
lub podwyższony poziom toksyczności 
bądź właściwości uzależniających oraz 
metodykę ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny,
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 182/2011.

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, 
w szczególności warunki dotyczące 
formatu zgłaszania składników, ustalanie, 
które wyroby mają podwyższony poziom 
toksyczności bądź właściwości 
uzależniających należy przyznać Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Or. cs

Poprawka 212
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, ustalanie, które 
wyroby mają aromat charakterystyczny 
lub podwyższony poziom toksyczności 
bądź właściwości uzależniających oraz 
metodykę ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny,
należy przyznać Komisji uprawnienia 

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, należy przyznać 
Komisji uprawnienia wykonawcze.
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/2011.
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wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011 .

Or. pl

Uzasadnienie

Papierosy o charakterystycznym zapachu i smaku stały się popularne (stanowią znaczący 
segment rynku wyrobów tytoniowych) jedynie w kilku państwach członkowskich UE. W innych 
państwach popularność papierosów aromatyzowanych jest znikoma, a w niektórych – żadna.
Zatem proponowane przez KE rozwiązania najbardziej uderzą w rynki państw, w których 
popularne są papierosy aromatyzowane, nie ingerując praktycznie w rynki innych państw 
członkowskich. Takie rozwiązanie jest nieproporcjonalne i jako takie powinno zostać 
usunięte.

Poprawka 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, ustalanie, które 
wyroby mają aromat charakterystyczny 
lub podwyższony poziom toksyczności 
bądź właściwości uzależniających oraz 
metodykę ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, należy przyznać 
Komisji uprawnienia wykonawcze. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu w art. 6 ust. 1 akapit 
pierwszy tych samych autorów.
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Poprawka 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, ustalanie, które 
wyroby mają aromat charakterystyczny lub 
podwyższony poziom toksyczności bądź 
właściwości uzależniających oraz 
metodykę ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, ustalanie, które 
wyroby mają aromat charakterystyczny lub 
podwyższony poziom toksyczności bądź 
właściwości uzależniających, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

Or. it

(Zob. poprawka do art. 6 ust. 2 akapit 2).

Poprawka 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, ustalanie, które 
wyroby mają aromat charakterystyczny 
lub podwyższony poziom toksyczności 
bądź właściwości uzależniających oraz 
metodykę ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, ustalanie, które
wyroby mają podwyższony poziom 
toksyczności bądź właściwości 
uzależniających oraz metodykę ustalania, 
czy dany wyrób tytoniowy ma aromat 
charakterystyczny, należy przyznać 
Komisji uprawnienia wykonawcze.
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
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(UE) nr 182/2011 . 182/2011 .

Or. pl

Poprawka 216
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie 
przyjmowania i dostosowywania 
maksymalnych zawartości wydzielanych 
substancji i metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 
przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe
bezdymne, a także przeglądu poziomów 
nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 

skreślony
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stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie decyzje zawarte w tej dyrektywie mają wysoce polityczny charakter. Zmian należy 
zatem dokonywać w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie 
przyjmowania i dostosowywania 
maksymalnych zawartości wydzielanych 
substancji i metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 
przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, a także przeglądu poziomów 

skreślony
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nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Poprawka 218
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 
przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania
metod pomiaru i ustalania maksymalnych 
poziomów składników, które zwiększają 
toksyczność lub właściwości 
uzależniające. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. .
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papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, a także przeglądu poziomów 
nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. cs

Poprawka 219
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
można przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.
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przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, a także przeglądu poziomów 
nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. de

Uzasadnienie

Za wcześnie, by już teraz wskazywać szczegółowe elementy w dziedzinie aktów delegowanych. 
Ogólna terminologia pozwoli uniknąć przyszłych zmian motywów.

Poprawka 220
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania 
metod pomiaru wydzielanych substancji, 
ustalania maksymalnych poziomów 
składników, które zwiększają toksyczność
lub uzależniający charakter  wyrobów, w 
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które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 
przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, a także przeglądu poziomów 
nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 221
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania 
metod pomiaru wydzielanych substancji, 
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zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 
przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, a także przeglądu poziomów 
nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

ustalania maksymalnych poziomów 
składników, które zwiększają toksyczność
lub uzależniający charakter  wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 222
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń 
do samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w 
wyrobach zawierających nikotynę. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu 
poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 223
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
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spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 
przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, a także przeglądu poziomów 
nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania 
metod pomiaru wydzielanych substancji, 
ustalania maksymalnych poziomów 
składników, które zwiększają toksyczność 
lub właściwości uzależniające wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. de

Poprawka 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
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postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów, tytoń 
do fajki wodnej i wyroby tytoniowe 
bezdymne, a także przeglądu poziomów 
nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. ro

Poprawka 225
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie (38) Aby zapewnić pełne działanie 
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niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych,
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania metod pomiaru
wydzielanych substancji, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. es

Uzasadnienie

Dostosowanie maksymalnych zawartości wydzielanych substancji nie może być uznane za 
zwykły aspekt techniczny, który można regulować w drodze aktów delegowanych.
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Poprawka 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, w 
zakresie używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie dostosowywania 
maksymalnych zawartości wydzielanych 
substancji i metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów,
metodyki ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny,
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 
przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.
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Or. it

(Zob. poprawki do art. 3, art. 6 ust. 2 akapit 2 oraz do art. 18).

Poprawka 227
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Celem dyrektywy powinno być 
ograniczenie palenia, a celem ostatecznym 
powinno być zaprzestanie palenia w ogóle, 
z uwagi na ogromne i niepotrzebne straty 
dla zdrowia publicznego i gospodarki.

Or. fi

Poprawka 228
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów,
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego,
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić

(40) Państwa członkowskie mogą również 
wprowadzać bardziej restrykcyjne 
przepisy, pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, a także są konieczne i 
proporcjonalne oraz nie stanowią środka 
arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego 
ograniczenia handlu między państwami 
członkowskimi, jak również nie zakłócają 
konkurencji.
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środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie.

Or. el

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest harmonizacja rynku wyrobów tytoniowych, a nie jego fragmentacja.
Należy również podkreślić, że ochrona zdrowia publicznego należy do kompetencji 
krajowych.

Poprawka 229
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 

(40) Należy dopuścić, by państwo
członkowskie mogło utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane do towarów produkowanych 
lub sprzedawanych w tym państwie 
członkowskim, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
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państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie.

ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie.

Or. cs

Poprawka 230
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie.

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu Komisji, która 
podejmuje decyzję przy uwzględnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
osiągniętego w niniejszej dyrektywie.
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Uzasadnienie

Uprawnienie Komisji do zatwierdzenia lub odrzucenia przyszłych działań krajowych jest 
niewłaściwe, ponieważ to zadaniem sądów jest orzekanie o zgodności środków krajowych z 
prawem UE.

Poprawka 231
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie.

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie. Za środek arbitralnej 
dyskryminacji uznaje się na przykład 
nakaz zwiększenia powierzchni ostrzeżeń 
do 60%. Celem niniejszej dyrektywy są 
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jednolite przepisy dotyczące opakowań i 
etykietowania, dlatego też należy 
obwarować ścisłymi kryteriami margines 
swobody państw członkowskich przy 
określaniu norm stanowiących poważne 
odstępstwo od zasad ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. de

Poprawka 232
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie.

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne 
i proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji 
ani ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i mogą zostać 
zatwierdzone przez Komisję, która 
podejmuje decyzję przy uwzględnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
osiągniętego w niniejszej dyrektywie oraz 
zasad i wymogów wspólnego rynku 
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wewnętrznego.

Or. de

Poprawka 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Każde państwo członkowskie, które 
uzna, że konieczne jest utrzymanie i/lub 
wprowadzenie krajowych i/lub 
regionalnych środków mających na celu 
utrzymanie tradycyjnych plantacji tytoniu 
z uzasadnionych przyczyn związanych z 
zależnością społeczno-gospodarczą i 
użytkowaniem gruntów, powinno mieć 
prawo podjąć takie działania. 

Or. pt

Poprawka 234
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 

skreślony
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ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy. 
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm i 
przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego.

Or. de

Poprawka 235
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 
ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy.
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm i 
przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 

(41) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wprowadzania surowszych 
przepisów w odniesieniu do wyrobów 
tytoniowych, jeżeli uznają je za konieczne 
do ochrony zdrowia publicznego, o ile 
przepisy te nie są zbieżne z zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy. Jeżeli 
wyroby tytoniowe lub powiązane wyroby 
spełniają wymogi niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie nie mogą zakazać 
ani ograniczyć przywozu, sprzedaży lub 
spożycia tych wyrobów.
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informacyjnego.

Or. de

Poprawka 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 
ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy.
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego.

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. 
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego.

(W przypadku odrzucenia analogicznych 
poprawek wprowadzających standardowe 
opakowania, niniejsza poprawka również 
powinna upaść)

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wprowadzić obowiązek stosowania standardowych opakowań, o czym autor 
wspominał już w innych poprawkach.

Poprawka 237
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład
wprowadzić lub utrzymać przepisy
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 
ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy.
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego.

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą wprowadzić lub 
utrzymać inne przepisy, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 
ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy.
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego.

Or. el

Poprawka 238
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 
ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy. 
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego.

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 
ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na wdrożenie 
obowiązkowych ostrzeżeń obrazkowych i 
tekstowych przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, a także innych przepisów 
harmonizacyjnych, na przykład 
dotyczących kakao. Wymagane jest 
uprzednie zgłaszanie przepisów 
technicznych zgodnie z dyrektywą 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego.

Or. fi

Poprawka 239
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Jeżeli wyroby tytoniowe lub 
powiązane wyroby odpowiadają wymogom 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie nie mogą zakazać ani 
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nieproporcjonalnie ograniczyć przywozu, 
sprzedaży lub spożycia tych wyrobów. 
Należy zapewnić producentom określony 
minimalny poziom pewności prawa.

Or. de

Poprawka 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Państwa członkowskie uzupełniają 
przepisy prawne niniejszej dyrektywy 
wszelkimi działaniami pożytecznymi dla 
ochrony zdrowia publicznego obywateli 
europejskich. Stopniowe ujednolicenie 
opodatkowania mającego zastosowanie do 
wyrobów tytoniowych w Unii i 
przygotowanie kampanii informacyjnych 
w środkach przekazu i wśród młodzieży, w 
placówkach oświatowych, są głównymi 
dźwigniami zwalczania wśród młodzieży 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą spożywanie 
tytoniu.

Or. fr

Poprawka 241
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby dane osobowe były 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z 
zasadami i środkami zabezpieczającymi 
ustanowionymi dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 

(42) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby dane osobowe były 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z 
zasadami i środkami zabezpieczającymi 
ustanowionymi dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych. Należy też 
uwzględnić krajowe przepisy dotyczące 
ochrony danych.

Or. de

Poprawka 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) Celem niniejszej dyrektywy jest 
uniknięcie jakiegokolwiek pogorszenia 
warunków życia społeczności zależnych 
od uprawy tytoniu w Europie, 
zamieszkałych często na obszarach o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. Ponieważ celem 
dyrektywy jest wyłącznie zmniejszenie 
zachęt do spożycia wyrobów tytoniowych, 
wszelkie decyzje dotyczące składników i 
dodatków powinny należycie uwzględniać 
ewentualne społeczno-gospodarcze skutki 
uboczne dla społeczności zależnych od 
takich upraw. Należy chronić uprawę 
tytoniu w Europie, gdyż stanowi ona 
nieznaczny odsetek spożycia w Unii, a 
zarazem przyczynia się do stabilności 
gospodarczej niektórych europejskich 
regionów, które mają niewiele innych 
możliwości produkcji. Zmniejszenie 
upraw w Unii lub ich zanik w żadnej 
mierze nie wpłynie na poziom spożycia, 
doprowadzi natomiast do wzrostu 
przywozu z państw trzecich oraz do 
spadku standardów jakości.

Or. es
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Poprawka 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 
wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16) i prawa własności (art. 17). 
Obowiązki nałożone na producentów, 
importerów i dystrybutorów wyrobów 
tytoniowych są niezbędne, by usprawnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 
jednocześnie zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i konsumenta, zgodnie z 
art. 35 i 38 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
powinna być stosowana z poszanowaniem 
prawa UE i stosownych zobowiązań 
międzynarodowych,

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 
wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16) i prawa własności właścicieli 
znaków towarowych (art. 17). Dlatego 
należy zagwarantować, że obowiązki 
nałożone na producentów, importerów i 
dystrybutorów wyrobów tytoniowych 
zapewniają nie tylko wysoki poziom 
ochrony zdrowia i konsumenta, ale też 
chronią wszystkie pozostałe prawa 
podstawowe i są proporcjonalne w 
odniesieniu do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Niniejsza dyrektywa 
powinna być stosowana z poszanowaniem 
prawa UE i stosownych zobowiązań 
międzynarodowych,

Or. de

Poprawka 244
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 
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wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16) i prawa własności (art. 17). 
Obowiązki nałożone na producentów, 
importerów i dystrybutorów wyrobów 
tytoniowych są niezbędne, by usprawnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 
jednocześnie zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i konsumenta, zgodnie z 
art. 35 i 38 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
powinna być stosowana z poszanowaniem 
prawa UE i stosownych zobowiązań 
międzynarodowych,

wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16) i prawa własności (art. 17).

Or. de

Uzasadnienie

Zawarta we wniosku Komisji ingerencja w prawa do znaków towarowych nie jest w żaden 
sposób konieczna do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 
wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16) i prawa własności (art. 17). 
Obowiązki nałożone na producentów, 
importerów i dystrybutorów wyrobów 
tytoniowych są niezbędne, by usprawnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 
jednocześnie zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i konsumenta, zgodnie z 
art. 35 i 38 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 
wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16) i prawa własności (art. 17). 
Obowiązki nałożone na producentów, 
importerów i dystrybutorów wyrobów 
tytoniowych są niezbędne, by usprawnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 
jednocześnie zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i konsumenta, zgodnie z 
art. 35 i 38 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
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powinna być stosowana z poszanowaniem 
prawa UE i stosownych zobowiązań 
międzynarodowych,

powinna być stosowana z poszanowaniem 
prawa UE i stosownych zobowiązań 
międzynarodowych,

Państwa członkowskie powinny 
uszanować prawo do czystego powietrza w 
myśl art. 7 lit. b i art. 12 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych stanowiących o prawie do 
bezpiecznych i zdrowych warunków pracy 
oraz prawie każdego do możliwie 
najwyższych standardów zdrowia 
psychicznego i fizycznego. Jest to zgodne z 
celem art. 37 Karty praw podstawowych, 
zgodnie z którym z politykami Unii muszą 
być zintegrowane wysoki poziom ochrony 
środowiska i poprawa jego jakości.

Or. en

Poprawka 246
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) Niniejsza dyrektywa wnosi cenny 
wkład w ochronę zdrowia i dobrobytu 
obywateli europejskich, ponieważ 
zwiększa gwarancje odnośnie do 
informacji podawanych konsumentom i 
zmierza do ulepszenia i zobiektywizowania 
dowodów naukowych świadczących o 
szkodliwości, jakie ma spożywanie tytoniu 
dla zdrowia ludzkiego. Przewiduje się w 
związku z tym, że wejście w życie 
dyrektywy zmniejszy spożycie i odbije się 
niekorzystnie na plantatorach tytoniu oraz 
na niektórych gałęziach przemysłu 
tradycyjnie związanych z uprawami 
tytoniu, które stanowią znaczną część 
produktu krajowego brutto w najbardziej 
oddalonych regionach Europy lub na 
podupadających obszarach. Instytucje 
europejskie, świadome tej sytuacji, 
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powinny rozważyć środki pobudzające 
zmianę działalności i jej przekształcanie 
lub pojawianie się jej nowych rodzajów, a 
także wspieranie i rozwój badań nad 
nowymi, nieszkodliwymi zastosowaniami 
upraw tytoniu.

Or. es


