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Poprawka 247
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiotem niniejszej dyrektywy jest 
zbliżenie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących:

Przedmiotem niniejszej dyrektywy jest
wyeliminowanie stosowania wyrobów 
tytoniowych w długiej perspektywie 
czasowej, zaś w perspektywie krótkiej 
ograniczenie ich stosowania poprzez
zbliżenie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących:

Or. fi

Poprawka 248
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oznakowania i opakowań wyrobów 
tytoniowych, w tym ostrzeżeń 
zdrowotnych, które należy zamieszczać na 
opakowaniach jednostkowych wyrobów 
tytoniowych oraz na opakowaniach 
zbiorczych, a także identyfikowalności i
zabezpieczeń, w celu zapewnienia 
przestrzegania niniejszej dyrektywy;

b) oznakowania i opakowań wyrobów 
tytoniowych, w tym ostrzeżeń 
zdrowotnych, które należy zamieszczać na 
opakowaniach jednostkowych wyrobów 
tytoniowych oraz na opakowaniach 
zbiorczych, a także zabezpieczeń, w celu 
zapewnienia przestrzegania niniejszej 
dyrektywy;

Or. de

Poprawka 249
Morten Messerschmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu 
do stosowania doustnego;

skreślona

Or. en

Poprawka 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu 
do stosowania doustnego;

skreślona

Or. en

Poprawka 251
Martina Anderson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transgranicznej sprzedaży na odległość 
wyrobów tytoniowych;

d) zakazu transgranicznej sprzedaży na 
odległość i sprzedaży przez internet 
wyrobów tytoniowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną przez Komisję transgraniczna internetowa 
sprzedaż wyrobów tytoniowych ułatwia spekulowanie na 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 
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podatków.

Poprawka 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transgranicznej sprzedaży na odległość 
wyrobów tytoniowych;

d) zakazu sprzedaży na odległość wyrobów 
tytoniowych;

Or. fr

Uzasadnienie

Sprzedaż na odległość, zwłaszcza przez internet, bez przekraczania granic państwa 
członkowskiego, może prowadzić do takich samym poważnych skutków zdrowotnych, jak 
sprzedaż transgraniczna.

Poprawka 253
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transgranicznej sprzedaży na odległość 
wyrobów tytoniowych;

d) zakazu transgranicznej sprzedaży na 
odległość wyrobów tytoniowych;

Or. en

Poprawka 254
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transgranicznej sprzedaży na odległość d) zakazu transgranicznej sprzedaży na 
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wyrobów tytoniowych; odległość wyrobów tytoniowych;

Or. fi

Poprawka 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transgranicznej sprzedaży na odległość 
wyrobów tytoniowych;

d) zakazu transgranicznej sprzedaży na 
odległość wyrobów tytoniowych;

Or. it

(Zob. poprawka do art. 16).

Poprawka 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wprowadzania do obrotu i oznakowania 
pewnych wyrobów związanych z 
wyrobami tytoniowymi, mianowicie 
wyrobów zawierających nikotynę i 
wyrobów ziołowych do palenia,

f) wprowadzania do obrotu i oznakowania 
pewnych wyrobów związanych z 
wyrobami tytoniowymi, mianowicie 
wyrobów zawierających nikotynę takich 
jak e-papierosy i wyrobów ziołowych do 
palenia,

Or. en

Uzasadnienie

Coraz powszechniejsza obecność na rynku e-papierosów i ich składników, w tym nikotyny, 
oznacza, że należy je objąć postanowieniami dyrektywy dotyczącej tych produktów.

Poprawka 257
Frédérique Ries
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wprowadzania do obrotu i oznakowania 
pewnych wyrobów związanych z 
wyrobami tytoniowymi, mianowicie 
wyrobów zawierających nikotynę i 
wyrobów ziołowych do palenia,

f) wprowadzania do obrotu i oznakowania 
pewnych wyrobów związanych z 
wyrobami tytoniowymi, mianowicie 
wyrobów beztytoniowych zawierających 
nikotynę i wyrobów ziołowych do palenia,

Or. fr

Poprawka 258
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aby ułatwić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego tytoniu i wyrobów 
pokrewnych, przyjmując za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia.

aby spełnić zobowiązania wynikające 
z Ramowej konwencji WHO 
o ograniczeniu użycia tytoniu, 
uwzględniając przyszłe badania w 
dziedzinie zdrowia dotyczące skutków 
spożycia tytoniu dla zdrowia, które to 
badania będą rozwijane w ramach 
inicjatywy „Horyzont 2020”, oraz by
ułatwić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego tytoniu i wyrobów 
pokrewnych, przyjmując za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
zwłaszcza młodych ludzi.

Or. en

Poprawka 259
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aby ułatwić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego tytoniu i wyrobów 
pokrewnych, przyjmując za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia.

aby ułatwić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego tytoniu i beztytoniowych 
wyrobów pokrewnych, przyjmując za 
podstawę wysoki poziom ochrony zdrowia, 
zwłaszcza ludzi młodych.

Celem niniejszej dyrektywy jest również 
dalsze informowanie społeczeństwa o 
szkodliwych konsekwencjach dla palaczy, 
bez odrzucania de facto polityki 
ograniczania zagrożeń polegającej na 
zachęcaniu palaczy do sięgania po wyroby 
stwarzające mniejsze zagrożenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Nieskuteczna polityka zapobiegania paleniu w wielu państwach członkowskich wymaga 
wprowadzenia, również w omawianym europejskim akcie prawnym, środków ograniczania 
ryzyka polegających na zachęcaniu palaczy do sięgania po wyroby stwarzające mniejsze 
zagrożenie. Taki cel na przyszłość przyjęła zresztą Komisja w art. 17, który dotyczy 
nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Poprawka 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aby ułatwić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego tytoniu i wyrobów 
pokrewnych, przyjmując za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia.

Nie dotyczy polskiej wersji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka językowa, nie dotyczy polskiej wersji.
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Poprawka 261
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dodatek” oznacza substancję zawartą 
w wyrobie tytoniowym, jego opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym, 
inną niż liście tytoniu lub inne naturalne 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z dostosowaniem do zmiany definicji – art. 2  pkt 
18) „składnik”.

Poprawka 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dodatek” oznacza substancję zawartą 
w wyrobie tytoniowym, jego opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym, 
inną niż liście tytoniu lub inne naturalne 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu;

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Dążenie do regulowania w tej dyrektywie substancji, które nie przedostają się z opakowania 
do gotowego wyrobu, nie wydaje się właściwe.
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Poprawka 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dodatek” oznacza substancję zawartą w 
wyrobie tytoniowym, jego opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym,
inną niż liście tytoniu lub inne naturalne 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu;

2) „dodatek” oznacza substancję, która jest 
stosowana przy produkcji wyrobu 
tytoniowego, w tym jego składników 
takich jak papier, filtr, tusz, kapsułki, 
kleje, opakowanie jednostkowe i 
opakowanie zbiorcze, i która jest nadal 
obecna w wyrobie końcowym, również w 
zmienionej postaci, inną niż liście tytoniu i
inne naturalne lub nieprzetworzone części 
roślin tytoniu;

Or. de

Poprawka 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dodatek” oznacza substancję zawartą w 
wyrobie tytoniowym, jego opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym,
inną niż liście tytoniu lub inne naturalne 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu;

2) „dodatek” oznacza substancję zawartą w 
wyrobie tytoniowym inną niż liście tytoniu 
lub inne naturalne lub nieprzetworzone 
części roślin tytoniu, która ma być obecna 
w wyrobie gotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie opakowania i etykiet do definicji dodatków wprowadza obowiązki dla dostawców, 
którzy nie są objęci zakresem tej dyrektywy (np. tusz, papier, tektura itp.) i zostali z tego 
powodu wykluczeni z rozmów prowadzonych w trakcie procesu przyjmowania dyrektywy 
2001/37 WE.
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Poprawka 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „system sprawdzania wieku” oznacza 
system obliczeniowy, który w 
jednoznaczny sposób potwierdza 
elektronicznie wiek konsumenta zgodnie z 
wymogami krajowymi;

skreślony

Or. pl

Poprawka 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „system sprawdzania wieku” oznacza 
system obliczeniowy, który w 
jednoznaczny sposób potwierdza 
elektronicznie wiek konsumenta zgodnie z 
wymogami krajowymi;

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Transgraniczna sprzedaż na odległość zagroziłaby bezpieczeństwu konsumentów, zwłaszcza 
nieletnich, gdyż sprzyjałaby między innymi nielegalnemu handlowi.

Poprawka 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „system sprawdzania wieku” oznacza 
system obliczeniowy, który w 
jednoznaczny sposób potwierdza 
elektronicznie wiek konsumenta zgodnie z 
wymogami krajowymi;

skreślony

Or. it

(Zob. poprawka do art. 16).

Poprawka 268
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Termin „aromat charakterystyczny” jest kategorią subiektywną. Cel wniosku powinien raczej 
zostać zrealizowany przy pomocy wyczerpującej listy aromatów umożliwiającej stosowanie 
mentolu w wyrobach tytoniowych.

Poprawka 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

skreślony

Or. pl

Poprawka 270
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

skreślony

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.
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Poprawka 271
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny słodki, owocowy lub 
przypominający słodycze aromat inny niż 
aromat tytoniu lub wyraźny smak inny niż 
smak tytoniu, wynikający z zastosowania
środka aromatyzującego lub kombinacji
środków aromatyzujących, odczuwany
podczas stosowania wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem; definicja ta 
zakłada, że tytoń i mentol nie posiadają 
słodkiego, owocowego czy 
przypominającego słodycze smaku; 

Or. de

Uzasadnienie

Aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie rynku, należy zezwolić producentom wyrobów 
tytoniowych na uczciwe konkurowanie – poprzez rozwój nowych produktów i wprowadzanie 
rozwiązań odróżniających ich od konkurentów – o prawo konsumentów do wyboru.

Poprawka 272
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat inny niż aromat tytoniu, 
wynikający z zastosowania dodatku lub 
kombinacji dodatków, odczuwany przed 
użyciem wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;
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przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

Or. de

Poprawka 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „dominujący aromat nietytoniowy” 
oznacza wyraźny i wyróżnialny aromat lub 
smak inny niż aromat lub smak tytoniu lub 
mentolu, wynikający z zastosowania 
dodatku lub kombinacji dodatków, 
zauważalny podczas używania wyrobu 
tytoniowego zgodnie z przeznaczeniem;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowane terminy nie są precyzyjne, a zatem mogą być przedmiotem subiektywnej 
interpretacji. Co się tyczy mentolu, produkty te są konsumowane głównie przez osoby dorosłe, 
a nie przez osoby niepełnoletnie, są więc poza zakresem celów tej dyrektywy. Ponadto zakaz 
dotyczący mentolu mógłby spowodować, że konsumenci korzystaliby z nielegalnego handlu w 
celu zakupienia tych produktów, co miałoby negatywny wpływ na konsumpcję legalną, a tym 
samym na uprawy tytoniu związane z ta podażą.

Poprawka 274
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu,
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, ziół, słodyczy lub wanilii, 
odczuwany przed użyciem wyrobu 
tytoniowego zgodnie z przeznaczeniem lub 
podczas jego używania;

Or. en

Poprawka 275
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
rozpoznawalny dla wszystkich aromat lub 
smak inny niż aromat lub smak tytoniu, 
wynikający z zastosowania dodatku lub 
kombinacji dodatków, w tym aromat lub 
smak owoców, przypraw, ziół, alkoholu 
lub słodyczy, odczuwany przed użyciem 
wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;

Or. fr

Uzasadnienie

Skoro lista nie jest wyczerpująca, lepiej nie podawać konkretnych aromatów. Wanilię można 
zresztą zaliczyć do przypraw, a mentol zasługuje na szczególną uwagę i odrębną definicję ze 
względu na jego wpływ na spożycie tytoniu, zwłaszcza wśród dziewcząt.
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Poprawka 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny zapach lub smak inny niż zapach
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, odczuwany przed użyciem 
wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;

Or. en
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Poprawka 278
Jutta Haug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu lub 
słodyczy, odczuwany przed użyciem 
wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;

Or. en

Poprawka 279
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat inny niż aromat tytoniu
lub wyraźny smak inny niż smak tytoniu
lub mentolu, wynikający z zastosowania 
dodatku lub kombinacji dodatków, w tym 
aromat lub smak owoców, przypraw, ziół, 
alkoholu, słodyczy lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

Or. de
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Poprawka 280
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu lub mentolu, wynikający 
z zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy lub wanilii, odczuwany przed 
użyciem wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;

Or. pt

Poprawka 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy lub wanilii, odczuwany przed 
użyciem wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania. Tradycyjne aromaty wyrobów 
tytoniowych takie jak mentol nie są 
uznawane za aromaty charakterystyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Nie udowodniono, że mentol wywiera wpływ na zachowanie młodych osób; nie należy 
włączać go do zakresu tej dyrektywy jako aromat charakterystyczny, lecz jako 
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konwencjonalny papieros. Celem zakazu jest uchronienie młodych osób przed rozpoczęciem 
palenia, a w przypadku mentolu nie istnieją takie dowody.

Poprawka 282
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu i mentolu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy lub wanilii, odczuwany przed 
użyciem wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie wprowadzenia do obrotu wyrobów mentolowych jest zgodne z podejściem 
stosowanym przez Stany Zjednoczone, na którym bazuje wniosek, i eliminuje znaczne ryzyko 
nielegalnego handlu w krajach, gdzie udział wyrobów mentolowych jest wysoki

Poprawka 283
Martina Anderson
w imieniu grupy GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 

4) „aromat” oznacza wyraźny aromat lub 
smak inny niż aromat lub smak tytoniu, 
wynikający z zastosowania dodatku lub 
kombinacji dodatków, w tym aromat lub 
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dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

smak owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna dotyczyć aromatów jako takich, a nie tylko aromatów 
„charakterystycznych”.

Poprawka 284
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu lub mentolu, wynikający 
z zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy lub wanilii, odczuwany przed 
użyciem wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;

Or. cs

Poprawka 285
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „aromat mentolowy” oznacza aromat 
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charakterystyczny na bazie mięty 
występujący w dużej liczbie 
produkowanych papierosów; jeżeli jego 
zawartość przekracza 0,3%, aromat ten 
jest wyczuwalny przy każdym zaciągnięciu 
się dymem;

Or. fr

Uzasadnienie

Potrzebna jest odrębna definicja aromatu mentolowego, gdyż mentol to istotny dodatek do 
tytoniu, a przy tym jedyny, o którym konsument jest wyraźnie informowany.

Poprawka 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „cygaretka” oznacza rodzaj małego 
cygara o średnicy do 8 mm;

skreślony

Or. en

Poprawka 287
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „cygaretka” oznacza rodzaj małego 
cygara o średnicy do 8 mm;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Cygaretka jest jednym z rodzajów cygara, dlatego odrębna definicja nie jest konieczna.
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Poprawka 288
Timothy Kirkhope

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „cygaretka” oznacza rodzaj małego 
cygara o średnicy do 8 mm;

skreślony

Or. en

Poprawka 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „cygaretka” oznacza rodzaj małego 
cygara o średnicy do 8 mm;

8) „cygaretka” oznacza rodzaj małego, 
wąskiego cygara;

Or. de

Poprawka 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „cygaretka” oznacza rodzaj małego 
cygara o średnicy do 8 mm;

8) „cygaretka” oznacza zrolowany tytoń 
spożywany w drodze procesu spalania;
bardziej szczegółowa definicja znajduje 
się w art. 4 dyrektywy Rady 2011/64/UE z 
dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 
struktury oraz stawek akcyzy stosowanych 
do wyrobów tytoniowych;
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Or. es

Uzasadnienie

Definicja cygaretki zaproponowana we wniosku dotyczącym dyrektywy jest niespójna z 
definicją zawartą w prawodawstwie obowiązującym od 2011 r. w UE zgodnie z dyrektywą 
Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy 
stosowanych do wyrobów tytoniowych.

Poprawka 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „papierosy elektroniczne” (e-
papierosy) oznaczają elektryczne wyroby 
konsumpcyjne, w przypadku których 
palacz wdycha roztwór płynny w postaci 
pary zawierający między innymi nikotynę, 
glikol propylenowy i glicerol, które 
umożliwiają użytkownikowi symulowanie 
czynności palenia;

Or. en

Uzasadnienie

E-papierosy są używane głównie przez palaczy, byłych palaczy i palaczy, którzy starają się 
zerwać z nałogiem. Są one mniej niebezpieczne i toksyczne niż tradycyjne papierosy. Niemniej 
jednak nadal w przypadku wdychania są źródłem nikotyny i potencjalnie innych szkodliwych 
substancji.

Poprawka 292
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „transgraniczna sprzedaż na odległość” 
oznacza usługi sprzedaży na odległość, w 

11) „transgraniczna sprzedaż na odległość” 
oznacza usługi sprzedaży na odległość, w 
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przypadku których w momencie 
zamawiania wyrobu konsument znajduje 
się w państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie lub państwo trzecie, 
w którym znajduje się siedziba punktu 
detalicznego; uważa się, że siedziba punktu 
detalicznego znajduje się w państwie 
członkowskim:

przypadku których konsument końcowy 
zamawia wyrób, który ma zostać 
dostarczony do państwa członkowskiego 
innego niż państwo, w którym znajduje się 
siedziba punktu detalicznego; uważa się, że 
siedziba punktu detalicznego znajduje się 
w państwie członkowskim:

Or. cs

Poprawka 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „transgraniczna sprzedaż na odległość” 
oznacza usługi sprzedaży na odległość, w 
przypadku których w momencie 
zamawiania wyrobu konsument znajduje 
się w państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie lub państwo trzecie, 
w którym znajduje się siedziba punktu 
detalicznego; uważa się, że siedziba 
punktu detalicznego znajduje się w 
państwie członkowskim:

11) „transgraniczna sprzedaż na odległość” 
oznacza usługi sprzedaży na odległość, w 
przypadku których w momencie 
zamawiania wyrobu konsument znajduje 
się w państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie lub państwo trzecie, 
w którym znajduje się siedziba punktu 
detalicznego;

Or. it

(Zob. poprawka do art. 16).

Poprawka 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku osoby fizycznej – gdy jej 
miejsce prowadzenia działalności znajduje 
się w tym państwie członkowskim;

skreślona
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Or. it

(Zob. poprawka do art. 16).

Poprawka 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 11 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w innych przypadkach – gdy punkt ten 
ma w tym państwie członkowskim swoją 
siedzibę statutową, zarząd lub miejsce 
prowadzenia działalności, w tym oddział, 
agencję lub innego rodzaju zakład;

skreślona

Or. it

(Zob. poprawka do art. 16).

Poprawka 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) Producenci e-papierosów powinni 
dostarczać wyczerpujące informacje na 
temat poszczególnych składników ich 
wyrobów, skutków parowania nikotyny 
oraz wszelkich innych rodzajów skutków 
dla zdrowia człowieka wynikających z 
wdychania substancji potencjalnie 
rakotwórczych.

Or. en

Uzasadnienie

Precyzyjne informacje i ocena wpływu na zdrowie składników e-papierosów i substancji w 
nich zawartych powinny być dostarczane, aby umożliwić państwom członkowskim i Komisji 
zastosowanie właściwej funkcji regulacyjnej.
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Poprawka 297
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „środek aromatyzujący” oznacza 
dodatek nadający aromat lub smak;

skreślony

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 298
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „środek aromatyzujący” oznacza
dodatek nadający aromat lub smak;

13) „środek aromatyzujący” oznacza
składnik nadający aromat lub smak;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z dostosowaniem do zmiany definicji – art. 2  pkt 
2) „dodatek”.

Poprawka 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „środek aromatyzujący” oznacza 
dodatek nadający aromat lub smak;

13) „środek aromatyzujący” oznacza 
dodatek nadający aromat lub smak z 
wyjątkiem mentolu;

Or. es

Uzasadnienie

Papierosy mentolowe są bardzo popularne w wielu państwach europejskich, lecz przede 
wszystkim wśród osób starszych, a nie młodych. Zakaz stosowania mentolu mógłby oznaczać 
dla konsumentów konieczność zaopatrywania się w nie na czarnym rynku. Ponadto w 
niektórych państwach, w których prowadzi się bardzo restrykcyjną politykę wobec konsumpcji 
tytoniu, mentol nie jest zabroniony.

Poprawka 300
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Definicja „składnika” znajduje się już w art. 2 dyrektywy 2001/37/WE.

Poprawka 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składnik” oznacza dodatek oraz tytoń;

Or. de

Poprawka 302
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu,
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składnik” oznacza każdą substancję, 
oprócz liści tytoniu i innych naturalnych, 
przetworzonych lub nieprzetworzonych
części roślin tytoniu, stosowaną do 
produkcji lub przygotowania wyrobu 
tytoniowego, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje, która występuje w 
gotowym wyrobie tytoniowym, również w 
jego zmienionej postaci;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja „składnika” wykracza znacznie poza definicję zawartą w cząstkowych wytycznych 
konwencji o ograniczaniu użycia tytoniu, która przewiduje uwzględnienie wszystkich 
substancji dodanych świadomie do produktu w procesie produkcji.

Poprawka 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
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Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu,
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składnik” oznacza każdą substancję 
stosowaną w produkcji lub przetwarzaniu 
wyrobu tytoniowego lub wszelkich 
elementów wyrobu tytoniowego (w tym
papieru, filtra, tuszu, kapsułek i klejów),
która obecna jest nadal w gotowym 
wyrobie tytoniowym;

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią obecnie obowiązującej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, 
definicja składnika nie powinna obejmować liści tytoniu, pozostałości substancji stosowanych 
w ochronie upraw, ani opakowania, lecz inne niż tytoń substancje obecne w gotowym 
wyrobie.

Poprawka 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składnik” oznacza dodatek, a także 
wszystkie substancje występujące w 
gotowym wyrobie tytoniowym, w tym 
papier, filtr, tusz, kapsułki i kleje;

Or. en



AM\935756PL.doc 31/66 PE510.713v01-00

PL

Uzasadnienie

Liści tytoniu nie powinno się uznawać za składnik, gdyż stanowią one same w sobie wyrób, a 
nie część dodaną, o czym mowa w art. 2 aktualnej dyrektywy 2001/37/WE.

Poprawka 305
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składnik” oznacza dodatek, a także 
wszystkie substancje występujące w 
gotowym wyrobie tytoniowym, w tym 
papier, filtr, tusz, kapsułki i kleje;

Or. cs

Poprawka 306
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składnik” oznacza dodatek, z 
wyjątkiem liści tytoniu oraz innych 
naturalnych, przetworzonych lub 
nieprzetworzonych części roślin tytoniu), a 
także wszystkie substancje występujące w 
gotowym wyrobie tytoniowym, w tym 
papier, filtr, tusz, kapsułki i kleje;

Or. es
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Poprawka 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składnik” oznacza dodatek, a także 
wszystkie substancje występujące w 
gotowym wyrobie tytoniowym, w tym 
papier, filtr, tusz, kapsułki i kleje;

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany dyrektywy 2001/110/WE 
odnoszącej się do miodu, również w tym przypadku należy rozróżnić składnik i składnik 
naturalny wyrobu. Dlatego też tytoń należy uznać za składnik wyrobów tytoniowych.

Poprawka 308
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a) „tytoń odtworzony” oznacza wynik 
wzbogacenia różnych części roślin tytoniu 
po omłóceniu i wytworzeniu wyrobu 
tytoniowego, wykorzystywany w formie 
płatów lub pojedynczych pasem jako 
składnik mieszanki tytoniu do produkcji 
papierosów i innych wyrobów 
tytoniowych;

Or. en
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Uzasadnienie

W dyrektywie zaproponowano wiele definicji. Dodanie definicji tytoniu odtworzonego jest 
potrzebne, aby zwiększyć wiedzę obywateli o tym rodzaju oznakowania.

Poprawka 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18b) „tytoń” oznacza liście oraz inne 
przetworzone lub nieprzetworzone części 
roślin tytoniu, w tym tytoń ekspandowany 
i tytoń odtworzony;

Or. de

Poprawka 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18c) „składnik naturalny” oznacza tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony);;

Or. it

(Zob. poprawka do art. 2 pkt 18)

Poprawka 311
Sergej Kozlík
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „maksymalny poziom” lub 
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach (poziom 
lub zawartość może wynosić 0);

skreślony

Or. en

Poprawka 312
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „maksymalny poziom” lub 
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach (poziom 
lub zawartość może wynosić 0);

skreślony

Or. en

Poprawka 313
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „maksymalny poziom” lub 
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 

skreślony
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tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach (poziom 
lub zawartość może wynosić 0);

Or. cs

Poprawka 314
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „maksymalny poziom” lub
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach (poziom 
lub zawartość może wynosić 0);

19) „maksymalny poziom” lub
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy;

Or. de

Uzasadnienie

Zgłaszanie maksymalnego poziomu emisji w wysokości 0 nie jest zbyt sensowne. Ponadto nie 
wszystkie substancje mierzy się w gramach.

Poprawka 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „maksymalny poziom” lub 
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach (poziom 

19) „maksymalny poziom” lub 
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach;
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lub zawartość może wynosić 0);

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie poziomów maksymalnych, w tym zawartości wynoszącej 0, może 
dyskryminować niektóre spośród uprawianych odmian tytoniu, a zatem niektórych 
plantatorów, a ostatecznie może prowadzić do ewentualnego zakazu dotyczącego całych 
kategorii wyrobów. Mogłoby to potencjalnie skutkować wystąpieniem konfliktów z warunkami 
międzynarodowych umów handlowych podpisanych przez UE lub jej państwa członkowskie z 
krajami trzecimi.

Poprawka 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „maksymalny poziom” lub 
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach (poziom 
lub zawartość może wynosić 0);

19) „maksymalny poziom” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym mierzoną w gramach;

Or. it

Uzasadnienie

Dopuszczenie, by maksymalna ilość wydzielanych substancji mogła zostać określona jako 
równa zeru zagroziłoby wszelkim wyrobom tytoniowym znajdującym się obecnie na rynku.

Poprawka 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „maksymalny poziom” lub
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach (poziom 
lub zawartość może wynosić 0);

19) „maksymalny poziom” lub
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach;

Or. it

Poprawka 318
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22) „wyrób zawierający nikotynę” oznacza 
wyrób, który konsumenci mogą spożywać 
poprzez inhalację, połknięcie lub w inny 
sposób; do wyrobu tego dodaje się 
nikotynę w procesie produkcji lub 
konsument dodaje ją przed spożyciem lub 
w jego czasie;

22) wyrób zawierający nikotynę” oznacza 
wyrób, który konsumenci mogą spożywać 
poprzez inhalację, połknięcie lub w inny 
sposób, który nie zawiera tytoniu ani nie 
jest wyrobem medycznym w rozumieniu 
dyrektywy 2001/83/WE;

Or. de

Poprawka 319
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „nowatorski wyrób tytoniowy” 
oznacza wyrób tytoniowy inny niż 
papieros, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, tytoń fajkowy, 
tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, 

23) „wyrób tytoniowy o ograniczonym 
ryzyku” oznacza wyrób tytoniowy
opracowany lub wprowadzany do obrotu
jako wyrób o mniejszym ryzyku lub który, 
według zapewnień producenta, jest mniej 
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tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do 
stosowania doustnego, wprowadzany do 
obrotu po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy;

szkodliwy;

Or. de

Poprawka 320
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „nowatorski wyrób tytoniowy” 
oznacza wyrób tytoniowy inny niż 
papieros, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, tytoń fajkowy, 
tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, 
tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do 
stosowania doustnego, wprowadzany do
obrotu po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy;

23) „wyrób tytoniowy o obniżonym 
ryzyku” oznacza wyrób tytoniowy
wprowadzony do obrotu jako taki, który 
posiada cechy obniżające ryzyko 
wystąpienia chorób związanych ze 
stosowaniem tradycyjnych wyrobów 
tytoniowych;

Or. it

Poprawka 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „nowatorski wyrób tytoniowy” 
oznacza wyrób tytoniowy inny niż 
papieros, tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki 
wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, 
tytoń do nosa lub tytoń do stosowania 
doustnego, wprowadzany do obrotu po 

23) poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej
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wejściu w życie niniejszej dyrektywy;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „wyrób tytoniowy o obniżonym ryzyku” 
oznacza nowatorski wyrób tytoniowy 
wywierający mniejszy wpływ na zdrowie, 
przy czym fakt ten musi zostać poparty 
dowodami naukowymi; 

Or. it

Uzasadnienie

Kampanie prewencyjne i informacyjne dotyczące szkodliwości palenia dla zdrowia są 
jedynymi skutecznymi narzędziami zniechęcającymi –zwłaszcza młodych ludzi – do palenia. 
Dla palaczy, którzy dużo palą i dla osób, które nie decydują się na rzucenie palenia, wyroby o 
dowiedzionym naukowo obniżonym ryzyku mogą być sposobem na zmniejszenie szkodliwych 
dla zdrowia skutków palenia.

Poprawka 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24a) „zbiorcze opakowanie transportowe” 
oznacza dowolne opakowanie składające 
się ze zbioru opakowań jednostkowych, w 
którym wyroby tytoniowe są 
transportowane od producenta do 
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kolejnych podmiotów gospodarczych 
przed wprowadzeniem do obrotu, takie jak 
karton, skrzynia transportowa i paleta;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami protokołu WHO mającego na celu zlikwidowanie nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi na zbiorczym opakowaniu transportowym (tj. na kartonach, 
skrzyniach transportowych i paletach) musi się znajdować niepowtarzalny identyfikator.

Poprawka 324
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24a) „zbiorcze opakowanie transportowe” 
oznacza dowolne opakowanie składające 
się ze zbioru opakowań jednostkowych, w 
którym wyroby tytoniowe są 
transportowane od producenta do 
kolejnych podmiotów gospodarczych 
przed wprowadzeniem do obrotu, takie jak 
karton, skrzynia transportowa i paleta;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja opakowania zbiorczego dotyczy jedynie opakowań 
wprowadzanych do obrotu, np. wielopaków. Intencją protokołu WHO mającego na celu 
zlikwidowanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi jest wprowadzenie wymogu 
zamieszczania niepowtarzalnych identyfikatorów również na kartonach, skrzyniach 
transportowych i paletach.

Poprawka 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
udostępnianie wyrobów konsumentom w 
Unii, za opłatą lub nieodpłatnie, w tym w 
drodze sprzedaży na odległość; w 
przypadku transgranicznej sprzedaży na 
odległość za miejsce wprowadzenia do 
obrotu wyrobu uznaje się państwo 
członkowskie, w którym znajduje się 
konsument;

25) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
udostępnianie wyrobów konsumentom w 
Unii, za opłatą lub nieodpłatnie;

Or. it

Uzasadnienie

Transgraniczna sprzedaż na odległość zagroziłaby bezpieczeństwu konsumentów, zwłaszcza 
nieletnich, gdyż sprzyjałaby między innymi nielegalnemu handlowi.

Poprawka 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
udostępnianie wyrobów konsumentom w 
Unii, za opłatą lub nieodpłatnie, w tym w 
drodze sprzedaży na odległość; w 
przypadku transgranicznej sprzedaży na 
odległość za miejsce wprowadzenia do 
obrotu wyrobu uznaje się państwo 
członkowskie, w którym znajduje się 
konsument;

25) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
udostępnianie wyrobów konsumentom w 
Unii, za opłatą lub nieodpłatnie;

Or. it

(Zob. poprawka do art. 16).

Poprawka 327
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26) „tytoń fajkowy” oznacza tytoń 
spożywany w drodze procesu spalania, 
przeznaczony wyłącznie do użycia w fajce;

26) „tytoń fajkowy” oznacza tytoń 
spożywany w drodze procesu spalania lub 
ogrzewania, przeznaczony wyłącznie do 
użycia w fajce;

Or. cs

Poprawka 328
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) „tytoń do fajki wodnej” oznacza 
tytoń przeznaczony wyłącznie do użytku w 
fajce wodnej, takiej jak szisza, składający 
się z wilgotnej mieszanki tytoniu, środków 
konserwujących i aromatów, do których 
najczęściej dodaje się środek wiążący, np. 
melasę lub miód;

Or. fr

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja tytoniu do fajki wodnej, co jest zresztą spójne z poprawkami 
mającymi na celu jednoznaczne objęcie tytoniu do fajki wodnej zakresem dyrektywy.

Poprawka 329
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28) „tytoń do samodzielnego skręcania 28) „tytoń do samodzielnego skręcania 
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papierosów” oznacza tytoń, z którego 
konsumenci lub punkty detaliczne mogą 
zrobić papierosy;

papierosów” oznacza tytoń, z którego 
konsumenci mogą zrobić papierosy;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest nieuzasadanianie oszukańczej praktyki, punkt detaliczny nie jest bowiem 
uprawniony do samodzielnego wytwarzania papierosów z myślą o ich sprzedaży.

Poprawka 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28) „tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów” oznacza tytoń, z którego 
konsumenci lub punkty detaliczne mogą 
zrobić papierosy;

28) „tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów” oznacza tytoń, z którego 
konsumenci mogą zrobić papierosy;
ściślejsza definicja tego terminu znajduje 
się w art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 
2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w 
sprawie struktury oraz stawek akcyzy 
stosowanych do wyrobów tytoniowych1;
____________
1 Dz.U. L 176 z 5.7.2011, s. 24.

Or. en

Uzasadnienie

Definicję tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów należy ujednolicić z dyrektywą 
Rady 2011/64/UE. Różne definicje tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów zawarte w 
dwóch dyrektywach będą prowadzić do nieporozumień. Punkty detaliczne nie sporządzają 
papierosów.

Poprawka 331
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28) „tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów” oznacza tytoń, z którego 
konsumenci lub punkty detaliczne mogą 
zrobić papierosy;

28) „tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów” oznacza tytoń, z którego 
konsumenci lub punkty detaliczne mogą 
ręcznie skręcić papierosy;

Or. en

Poprawka 332
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) „tytoń do samodzielnego 
sporządzenia papierosów” oznacza drobno 
krojony tytoń sprzedawany luzem, z 
którego konsumenci mogą zrobić 
papierosy;

Or. en

Uzasadnienie

Tytoń do samodzielnego sporządzenia papierosów to drobno krojony tytoń, sprzedawany 
zazwyczaj luzem, z którego można zrobić papierosy przy pomocy małej maszynki.

Poprawka 333
Timothy Kirkhope

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 

skreślony
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według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

Or. en

Poprawka 334
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej pięciu państwach członkowskich 
zamieszkiwanych przez co najmniej 5% 
łącznej liczby ludności UE, według danych 
dotyczących sprzedaży przekazanych 
zgodnie z art. 5 ust. 4 lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

Or. fr

Uzasadnienie

Potrzebne są dokładniejsze i bardziej ograniczone kryteria, obejmujące reprezentatywną 
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próbkę ludności UE.

Poprawka 335
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 20 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

Or. de

Uzasadnienie

Roczna konsumpcja cygar i tytoniu fajkowego jest w większości państw członkowskich bardzo 
niewielka. Łatwo jest zatem osiągnąć dziesięcioprocentowy poziom zmiany wielkości 
sprzedaży.

Poprawka 336
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
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wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 20 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

Or. en

Poprawka 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 20 % na 10 
największych rynkach państw 
członkowskich, według danych 
dotyczących sprzedaży przekazanych 
zgodnie z art. 5 ust. 4; lub wzrost częstości 
spożycia danej kategorii wyrobów 
tytoniowych w grupie konsumentów 
poniżej 25 roku życia o co najmniej 10 
punktów procentowych w co najmniej 10 
państwach członkowskich według 
sprawozdania Eurobarometru z [this date
will be set at the moment of adoption of the 
Directive] r. lub według równoważnych 
badań częstości spożycia wyrobów 
tytoniowych;

Or. en
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Uzasadnienie

Roczne spożycie cygar i tytoniu fajkowego w większości państw członkowskich jest bardzo 
niskie. Wzrost wielkości sprzedaży o 10% mógłby w tych państwach członkowskich nastąpić 
bardzo szybko.

Poprawka 338
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 20 % w
przynajmniej 10 państwach 
członkowskich, według danych 
dotyczących sprzedaży przekazanych 
zgodnie z art. 5 ust. 4; lub wzrost częstości 
spożycia danej kategorii wyrobów 
tytoniowych w grupie konsumentów 
poniżej 25 roku życia o co najmniej 5 
punktów procentowych w co najmniej 10 
państwach członkowskich według 
sprawozdania Eurobarometru z [this date 
will be set at the moment of adoption of the 
Directive] r. lub według równoważnych 
badań częstości spożycia wyrobów 
tytoniowych;

Or. de

Poprawka 339
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza (30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
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wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych, pod warunkiem 
jednak, że wzrost w obu tych przypadkach 
jest wyższy niż 0,1% w ogólnym rynku 
wyrobów tytoniowych;

Or. el

Uzasadnienie

Drugi warunek ma zapewnić, że uwzględnione zostaną jedynie znaczące zmiany.

Poprawka 340
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich w 
jednym roku kalendarzowym, według
rzetelnych i dostępnych danych 
dotyczących sprzedaży przekazanych 
zgodnie z art. 5 ust. 4; lub wzrost częstości 
spożycia danej kategorii wyrobów 
tytoniowych w grupie konsumentów 
poniżej 25 roku życia o co najmniej 5 
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według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

punktów procentowych w co najmniej 10 
państwach członkowskich według 
sprawozdania Eurobarometru z [this date 
will be set at the moment of adoption of the 
Directive] r. lub według równoważnych 
badań częstości spożycia wyrobów 
tytoniowych;

Or. cs

Poprawka 341
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich
stanowiących największe rynki, według 
danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich o 
największych rynkach według 
sprawozdania Eurobarometru z [this date 
will be set at the moment of adoption of the 
Directive] r. lub według równoważnych 
badań częstości spożycia wyrobów 
tytoniowych;

Or. es

Poprawka 342
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w 10 
państwach członkowskich o największej 
konsumpcji w przeliczeniu na mieszkańca, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

Or. es

Poprawka 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu (takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki) o co najmniej 25% w całej Unii, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w całej 
Unii według sprawozdania Eurobarometru 
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najmniej 10 państwach członkowskich
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

z [this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

Or. it

Poprawka 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) „tytoń do fajek wodnych” oznacza 
tytoń przeznaczony wyłącznie do 
stosowania w fajkach wodnych;

Or. ro

Poprawka 345
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) „wyroby tytoniowe” oznaczają 
wyroby przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu, w tym 
zmodyfikowanego genetycznie;

(34) „wyroby tytoniowe” oznaczają 
wyroby przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu;

Or. el

Poprawka 346
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34) „wyroby tytoniowe” oznaczają wyroby 
przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu, w tym 
zmodyfikowanego genetycznie;

34) „wyroby tytoniowe” oznaczają wyroby 
przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu, w tym 
zmodyfikowanego genetycznie, lub 
pewnych wyrobów zawierających 
nikotynę;

Or. en

Uzasadnienie

E-papierosy, które nie są przedstawiane jako pomoce przy rzucaniu palenia, w odróżnieniu 
od nikotynowych terapii zastępczych, i których zawartość nikotyny nie przekracza 
określonego poziomu ustalonego w art. 18 dyrektywy, są objęte zakresem definicji wyrobu 
tytoniowego, ponieważ papierosy elektroniczne zawierają nikotynę otrzymaną z liści tytoniu.

Poprawka 347
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34) „wyroby tytoniowe” oznaczają wyroby 
przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu, w tym 
zmodyfikowanego genetycznie;

34) „wyroby tytoniowe” oznaczają wyroby 
przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu lub otrzymane z 
tytoniu, w tym zmodyfikowanego 
genetycznie;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu włączenie e-papierosów do definicji wyrobów tytoniowych i 
bezdymnych wyrobów tytoniowych. W rzeczy samej, zawierają one nikotynę, którą otrzymano 
z tytoniu. Głównym celem jest uniknięcie sytuacji, w której e-papierosy podlegałyby 
dyrektywie w sprawie produktów leczniczych (dyrektywa 2001/83/WE), jak sugeruje się w 
art. 18, ponieważ e-papierosów nie można uznawać za leki.
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Poprawka 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34) „wyroby tytoniowe” oznaczają wyroby 
przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu, w tym 
zmodyfikowanego genetycznie;

34) „wyroby tytoniowe” oznaczają wyroby 
przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu;

Or. es

Uzasadnienie

Dokonana przez Komisję wzmianka dotycząca GMO jest w omawianej dyrektywie 
nieuzasadniona.

Poprawka 349
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36) „opakowanie jednostkowe” oznacza 
najmniejsze wprowadzane do obrotu 
pojedyncze opakowanie wyrobu. 

36)„opakowanie jednostkowe” oznacza 
najmniejsze wprowadzane do obrotu 
pojedyncze opakowanie wyrobu, które jest 
dostępne dla konsumenta końcowego. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odróżnienie opakowania jednostkowego od zbioru opakowań 
jednostkowych. 

Poprawka 350
Esther de Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36a) „imitacja wyrobów tytoniowych” 
oznacza cukierki, przekąski, zabawki lub 
inne produkty przypominające wyroby 
tytoniowe, które mogą odwoływać się do 
osób niepełnoletnich.

Or. en

Poprawka 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 36 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36b) „bierne palenie” oznacza 
niezamierzone wdychanie dymu 
pochodzącego ze spalania papierosów lub 
cygar lub wydychanego przez palacza lub 
palaczy.

Or. fr

Poprawka 352
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku substancji smolistych – 10
mg w przeliczeniu na jednego papierosa,

a) w przypadku substancji smolistych – 12
mg w przeliczeniu na jednego papierosa,

Or. nl

Poprawka 353
Daniël van der Stoep
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku nikotyny – 1 mg w 
przeliczeniu na jednego papierosa,

b) w przypadku nikotyny – 2 mg w 
przeliczeniu na jednego papierosa,

Or. nl

Poprawka 354
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku tlenku węgla – 10 mg w 
przeliczeniu na jednego papierosa.

c) w przypadku tlenku węgla – 20 mg w 
przeliczeniu na jednego papierosa.

Or. nl

Poprawka 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) 0,002 pikokiura polonu 210.

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzono, że polon jest istotnym czynnikiem rakotwórczym zawartym w tytoniu. Każdy 
papieros zawiera około 0,04 pikokiura tego pierwiastka (Rego, Isis, 2009). Szacuje się, że 
„przy każdym zaciągnięciu się dymem przez palacza, trucizna gromadzi się w jego 
organizmie, osiągając dawkę równoważną 300 prześwietleniom rentgenowskim rocznie w 
przypadku osoby palącej 30 papierosów dziennie” (Rego, Scientific American, 2011). 
Połączenie kilku środków mogłoby praktycznie wyeliminować polon 210 z papierosów (np. 
dzięki używaniu nawozu ubogiego w uran, myciu liści po zbiorze, dodatkom, filtrom).
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Poprawka 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 358
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 359
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. cs

Poprawka 360
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 361
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przekazanie kompetencji jest sprzeczne nie tylko z zasadą pomocniczości i wszelką podstawą 
prawną, ale także i z określonymi w traktacie wytycznymi dotyczącymi aktów delegowanych 
(art. 290 TFUE) oraz aktów wykonawczych (art. 291 TFUE).

Poprawka 362
Morten Messerschmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 

skreślony
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określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wyraźnie sprecyzowano w definicji w art. 2 pkt 19, akceptowalny jest zerowy poziom 
substancji wydzielanych, co daje w efekcie Komisji możliwość wprowadzenia za pomocą aktu 
delegowanego zakazu na wszystkie papierosy. Ponieważ przewiduje się przegląd tej 
dyrektywy już za pięć lat, nie ma potrzeby udzielania Komisji takiego radykalnego 
uprawnienia.

Poprawka 363
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 364
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 

skreślony
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określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Maksymalne zawartości substancji są istotnym elementem aktu ustawodawczego i nie 
powinny być przedmiotem przekazania uprawnień Komisji.

Poprawka 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. de

Poprawka 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 

skreślony
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na szczeblu międzynarodowym.

Or. it

Uzasadnienie

Odnośnie do istotnych aspektów dyrektywy należy stosować raczej zwykłą procedurę 
ustawodawczą.

Poprawka 367
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. de

Poprawka 368
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Nie można uważać dostosowania maksymalnych zawartości substancji w dymie 
papierosowym za zwykły aspekt techniczny, który można dostosować za pomocą aktów 
delegowanych.

Poprawka 369
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja mogłaby jednostronnie i istotnie zmienić tę dyrektywę, gdyby otrzymała uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących maksymalnych zawartości substancji, a zatem 
jakakolwiek dalsza zmiana maksymalnych zawartości substancji powinna raczej być 
uchwalana w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka 370
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 

skreślony
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na szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 3 ust. 2 zawiera istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie jest objęty zakresem 
aktów delegowanych.

Poprawka 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

2. Komisja może przedstawiać wnioski 
mające na celu dostosowanie
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uniemożliwienie Komisji i państwom członkowskim zmiany 
maksymalnych zawartości substancji smolistych, nikotyny, tlenku węgla i innych substancji za 
pomocą aktów delegowanych bez konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Istotna zmiana tych progów mogłaby poważnie wpłynąć na uprawę, w szczególności jeśli 
chodzi o nikotynę obecną przede wszystkim w odmianie Burley.

Poprawka 372
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 

2. W celu dostosowania maksymalnych 
zawartości substancji określonych w ust. 1 
przy uwzględnieniu postępu naukowego i 
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maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

norm uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym, stosuje się zwykłą 
procedurę ustawodawczą.

Or. el

Uzasadnienie

W celu dostosowania maksymalnych zawartości substancji powinno się zastosować zwykłą 
procedurę ustawodawczą, zamiast przyznawania Komisji uprawnień do przyjmowania aktów 
delegowanych.

Poprawka 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 do norm 
uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. it

Poprawka 374
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zmniejszenia
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego, obciążenia 
zdrowotnego obywateli związanego z 
leczeniem i norm uzgodnionych na 
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szczeblu międzynarodowym.

Or. en


