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Poprawka 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 
maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz 
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 376
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają skreślony
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Komisji ustanowione przez siebie 
maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz 
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 377
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 
maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz 
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 

skreślony
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uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. cs

Poprawka 378
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 
maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz 
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 

skreślony
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przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. en

Poprawka 379
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 
maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz 
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

skreślony
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Or. en

Poprawka 380
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 
maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jest to istotny przepis dyrektyw, a zatem nie powinno się przekazywać uprawnień Komisji.

Poprawka 381
Erik Bánki



PE510.714v01-00 8/73 AM\935757PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 
maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz 
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja mogłaby jednostronnie i zasadniczo zmienić dyrektywę, gdyby otrzymała 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do maksymalnych 
zawartości substancji. Dlatego też wszelkie ewentualne zmiany dotyczące tych zawartości 
powinny podlegać procedurze współdecyzji.

Poprawka 382
Martin Callanan

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

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 
maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz 
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 383
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 

skreślony
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maksymalne zawartości innych substancji 
wydzielanych przez papierosy oraz 
substancji wydzielanych przez wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy. Biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. da

Poprawka 384
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy.
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zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie maksymalnych zawartości wydzielanych substancji wyrobów tytoniowych stanowi 
istotny element dyrektywy i w związku z tym powinno należeć do obu współprawodawców, a 
nie do Komisji za pośrednictwem aktów delegowanych.

Poprawka 385
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy.
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przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. de

Poprawka 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy.
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i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. it

Uzasadnienie

Do istotnych elementów dyrektywy powinna mieć zastosowanie zwykła procedura 
ustawodawcza.

Poprawka 387
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy.

Or. de
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Poprawka 388
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy.

Or. es

Uzasadnienie

Dostosowanie maksymalnych zawartości wydzielanych substancji nie może być uznane za 
zwykły aspekt techniczny, który można regulować w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy.

(Podział ustępu na ust. 3 i 3a w celu 
uzyskania większej jasności).

Or. it

Poprawka 390
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
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przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu dowody 
naukowe i zawartości zgłoszone przez 
państwa członkowskie, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia i dostosowania maksymalnych 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, które to substancje 
znacznie zwiększają toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, tak że skutki te 
przekraczają próg toksyczności i 
właściwości uzależniających wynikający z 
poziomów zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
określonych w ust. 1.

przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu o
dowody naukowe i zawartości zgłoszone 
przez państwa członkowskie, stosuje się 
zwykłą procedurę ustawodawczą w celu 
określenia i dostosowania maksymalnych 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, które to substancje 
znacznie zwiększają toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, tak że skutki te 
przekraczają próg toksyczności i 
właściwości uzależniających wynikający z 
poziomów zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
określonych w ust. 1.

Or. el

Uzasadnienie

W celu dostosowania tych maksymalnych zawartości należy stosować zwykłą procedurę 
ustawodawczą, a nie akty delegowane przyjmowane przez Komisję.

Poprawka 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – uxstęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę
ewentualne normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu o 

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu o 
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dowody naukowe i zawartości zgłoszone 
przez państwa członkowskie, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu
określenia i dostosowania maksymalnych 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, które to substancje 
znacznie zwiększają toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, tak że skutki te 
przekraczają próg toksyczności i 
właściwości uzależniających wynikający z 
poziomów zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
określonych w ust. 1.

dowody naukowe i zawartości zgłoszone 
przez państwa członkowskie, Komisja
może przedstawiać wnioski mające na celu
określenie i dostosowanie maksymalnych 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, które to substancje 
znacznie zwiększają toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, tak że skutki te 
przekraczają próg toksyczności i 
właściwości uzależniających wynikający z
poziomów zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
określonych w ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie sytuacji, w której Komisja i państwa członkowskie będą mogły 
zmieniać maksymalne zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla oraz innych 
wydzielanych substancji w drodze aktów delegowanych, nie uwzględniając opinii Parlamentu 
Europejskiego. Istotna zmiana tych zawartości może mieć wpływ na uprawy tytoniu, 
zwłaszcza jeśli chodzi o nikotynę, której większe ilości zawiera odmiana burley.

Poprawka 392
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu dowody 
naukowe i zawartości zgłoszone przez 
państwa członkowskie, Komisja jest 

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu dowody 
naukowe i zawartości zgłoszone przez 
państwa członkowskie, Komisja jest 
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uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia i dostosowania maksymalnych 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, które to substancje 
znacznie zwiększają toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, tak że skutki te 
przekraczają próg toksyczności i 
właściwości uzależniających wynikający z 
poziomów zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
określonych w ust. 1.

uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia i dostosowania maksymalnych 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, które to substancje 
znacznie zwiększają toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, tak że skutki te 
przekraczają próg toksyczności i 
właściwości uzależniających wynikający z 
poziomów zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
określonych w ust. 1, wskazując 
każdorazowo źródło obiektywnych danych 
uzasadniających te decyzje.

Or. es

Poprawka 393
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja ustala maksymalne 
zawartości dla innych substancji 
wydzielanych z papierosów oraz dla 
substancji wydzielanych z innych niż 
papierosy wyrobów tytoniowych, które są 
szkodliwe lub uzależniające, biorąc pod 
uwagę ewentualne normy uznane na 
szczeblu międzynarodowym oraz opierając 
się na dowodach naukowych. Ponadto 
Komisja zapewnia opracowywanie metod 
rejestrowania przy uwzględnieniu 
zachowania tych maksymalnych 
zawartości. Państwa członkowskie mogą 
ustalać inne maksymalne zawartości niż te 
określone przez Komisję, jeżeli służą one 
jeszcze lepszej ochronie zdrowia 
konsumentów.
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Or. da

Uzasadnienie

Rozwój norm oraz wiedzy dotyczących poszczególnych wydzielanych substancji nie jest zbyt 
zaawansowany, a poszczególne państwa członkowskie niejednokrotnie nie posiadają 
zdolności, aby opracowywać dokumentację naukową dotyczącą ustalania maksymalnych 
zawartości. Ponadto zawartości te podlegają zwykle harmonizacji na szczeblu UE. Ponieważ 
brak jest wspólnych maksymalnych zawartości dla produktów innych niż papierosy, 
konsumenci mogą odnosić mylne wrażenie, że inne wyroby tytoniowe są mniej szkodliwe.

Poprawka 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu dostosowania poziomów zawartości 
substancji, o których mowa w ust. 3:
a) do ewentualnych norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym lub
b) jeśli dane naukowe wykazują, że 
substancje te znacznie zwiększają 
toksyczne lub uzależniające skutki 
wywoływane przez wyroby tytoniowe, tak 
że skutki te przekraczają próg 
toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1

Or. it

Uzasadnienie

Podział ustępu na ust. 3 i 3a i przeformułowanie drugiej części tekstu w celu uzyskania 
większej jasności.
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Poprawka 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zawartość substancji smolistych, 
nikotyny i tlenku węgla w dymie 
papierosowym mierzona jest na podstawie 
norm ISO: 4387 dla substancji 
smolistych, 10315 dla nikotyny i 8454 dla 
tlenku węgla.

skreślony

Or. en

Poprawka 396
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależne laboratoria badawcze 
monitorowane przez właściwe organy 
państw członkowskich regularnie 
przeprowadzają testy sprawdzające 
ważność wyników dostarczanych przez 
koncerny tytoniowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka bazuje na stanowisku Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Poprawka 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwraca się do ISO o opracowanie 
standardów używanych do mierzenia 
zawartości polonu 210 w wyrobach 
tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją już standardy używane do mierzenia zawartości polonu 210 w wodzie (ISO 13161 
:2011 ). Powinno być możliwe opracowanie standardu do mierzenia zwartości polonu 210 w 
wyrobach tytoniowych w oparciu o ten standard. Komisja powinna zwrócić się do ISO o 
opracowanie takiego standardu.

Amendment 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposal for a directive
Article 4 – paragraph 2 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

Pomiary, o których mowa w ust. 1, 
prowadzi się lub weryfikuje w 
laboratoriach badawczych, które są 
zatwierdzone i monitorowane przez 
właściwe organy państw członkowskich.

Pomiary, o których mowa w ust. 1, 
prowadzi się lub weryfikuje w 
niezależnych laboratoriach badawczych, 
które są zatwierdzone i monitorowane 
przez właściwe organy państw 
członkowskich.

Or. ro

Poprawka 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wykaz zatwierdzonych 
laboratoriów, określając kryteria ich 
zatwierdzania oraz stosowane metody 

skreślony
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monitorowania, oraz powiadamiają 
Komisję o wszelkich zmianach w tym 
zakresie. Komisja podaje do publicznej 
wiadomości wykaz zatwierdzonych 
laboratoriów wskazanych przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wykaz zatwierdzonych laboratoriów, 
określając kryteria ich zatwierdzania oraz 
stosowane metody monitorowania, oraz 
powiadamiają Komisję o wszelkich
zmianach w tym zakresie. Komisja podaje 
do publicznej wiadomości wykaz 
zatwierdzonych laboratoriów wskazanych 
przez państwa członkowskie.

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wykaz zatwierdzonych laboratoriów, 
określając kryteria ich zatwierdzania, ich
powiązania ekonomiczne oraz stosowane 
metody monitorowania, oraz powiadamiają 
Komisję o wszelkich zmianach w tym 
zakresie. Państwa członkowskie 
zapewniają dowody niezależności 
laboratoriów. Możliwe jest 
przeprowadzenie dalszych kontroli 
laboratoriów, jeżeli Komisja wyrazi takie 
życzenie, Komisja podejmuje również 
decyzję o ewentualnym wyłączeniu 
danego laboratorium. Komisja podaje do 
publicznej wiadomości wykaz 
zatwierdzonych laboratoriów wskazanych 
przez państwa członkowskie.

Or. da

Poprawka 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 402
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz 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 403
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. cs

Poprawka 404
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień jest sprzeczne nie tylko z zasadą pomocniczości i dowolną podstawą 
prawną, lecz również z określonymi w Traktacie wytycznymi dotyczącymi stosowania aktów 
delegowanych (art. 290 TFUE) i aktów wykonawczych (art. 291 TFUE).

Poprawka 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji
smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym.

3. 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

Celem poprawki jest uniknięcie sytuacji, w której Komisja i państwa członkowskie będą mogły 
zmieniać maksymalne zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla oraz innych 
wydzielanych substancji w drodze aktów delegowanych, nie uwzględniając opinii Parlamentu 
Europejskiego.  Istotna zmiana tych zawartości może mieć wpływ na uprawy tytoniu, 
zwłaszcza jeśli chodzi o nikotynę, której większe ilości zawiera odmiana burley.

Poprawka 406
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym.

3. W celu dostosowania metod pomiaru 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla, przy uwzględnieniu postępu 
naukowego i technicznego oraz norm 
uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym, stosuje się zwykłą 
procedurę ustawodawczą.

Or. el

Uzasadnienie

W celu dostosowania metod pomiaru zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla należy stosować zwykłą procedurę ustawodawczą, a nie akty delegowane przyjmowane 
przez Komisję.
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Poprawka 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe inne 
niż papierosy. W oparciu o te metody, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

skreślony

Or. en

Poprawka 408
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe inne 
niż papierosy. W oparciu o te metody, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 409
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe inne 
niż papierosy. W oparciu o te metody, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

skreślony

Or. cs

Poprawka 410
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe inne 
niż papierosy. W oparciu o te metody, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 

skreślony
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technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

Or. de

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień jest sprzeczne nie tylko z zasadą pomocniczości i dowolną podstawą 
prawną, lecz również z określonymi w Traktacie wytycznymi dotyczącymi stosowania aktów 
delegowanych (art. 290 TFUE) i aktów wykonawczych (art. 291 TFUE).

Poprawka 411
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe inne 
niż papierosy. W oparciu o te metody, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

skreślony

Or. da

Poprawka 412
Georgios Koumoutsakos

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

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. W oparciu o te metody, 
przy uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. W oparciu o te metody, 
przy uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru 
stosuje się zwykłą procedurę 
ustawodawczą.

Or. el

Uzasadnienie

W celu przyjęcia i dostosowania metod pomiaru należy stosować zwykłą procedurę 
ustawodawczą, a nie akty delegowane przyjmowane przez Komisję.

Poprawka 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe inne 
niż papierosy. W oparciu o te metody, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy. W oparciu o te metody, 
przy uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

Or. it
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Uzasadnienie

Podział ustępu na ust. 4 i 4a w celu uzyskania większej jasności.

Poprawka 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. W oparciu o te metody, 
przy uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, jak na przykład opary 
wdychane z papierosów elektronicznych. 
W oparciu o te metody, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

Or. en

Uzasadnienie

Powinny istnieć zharmonizowane metody mierzenia oparów wdychanych przez użytkowników 
papierosów.

Poprawka 415
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zapewnia opracowanie 
nowych standardowych metod pomiaru 
jeżeli chodzi o istniejące już metody 
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pomiaru poziomu nikotyny, substancji 
smolistych oraz tlenku węgla w 
papierosach, metod pomiaru innych 
wydzielanych substancji niż nikotyna, 
substancje smoliste i tlenek węgla, a także 
metod pomiaru ilości substancji 
wydzielanych przez inne wyroby 
tytoniowe. Za pomocą tych metod 
pomiaru powinno się rzeczywiście 
sprawdzić szkodliwość w stosunku do 
chorób związanych z paleniem nikotyny. 
Państwa członkowskie stosują 
przynajmniej standardowe metody 
pomiaru przewidziane przez Komisję.

Or. da

Uzasadnienie

Poszczególne państwa członkowskie niejednokrotnie nie posiadają zdolności do 
opracowywania nowych standardowych metod pomiaru.

Poprawka 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru substancji wydzielanych przez 
wyroby tytoniowe inne niż papierosy. W 
oparciu o te metody, przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i technicznego oraz 
norm uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia metod pomiaru na poziomie 
wspólnotowym.

Or. it

(Zob. dyrektywa 2001/37/WE, motyw 31).
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Poprawka 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg przedkładania 
właściwym organom wykazu wszystkich 
składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 
tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 
powiadamiają właściwe organy danego 
państwa członkowskiego w przypadku 
zmiany składu wyrobu, wpływającej na 
informacje przekazywane na podstawie 
niniejszego artykułu. Informacje 
wymagane na podstawie niniejszego 
artykułu przedkładane są przed 
wprowadzeniem do obrotu nowego lub 
zmodyfikowanego wyrobu tytoniowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 418
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg przedkładania 
właściwym organom wykazu wszystkich 
składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 
tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg corocznego 
przedkładania właściwym organom 
wykazu wszystkich składników, wraz z ich 
ilościami, używanych do produkcji 
wyrobów tytoniowych, w podziale na 
marki i rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
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substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 
powiadamiają właściwe organy danego 
państwa członkowskiego w przypadku 
zmiany składu wyrobu, wpływającej na 
informacje przekazywane na podstawie 
niniejszego artykułu. Informacje 
wymagane na podstawie niniejszego 
artykułu przedkładane są przed 
wprowadzeniem do obrotu nowego lub 
zmodyfikowanego wyrobu tytoniowego.

substancje wydzielane przez te wyroby.

Or. de

Uzasadnienie

Za pośrednictwem procedury wstępnego zezwolenia dla nowych lub zmienionych wyrobów 
tytoniowych Komisja chce wprowadzić do ram prawnych zalecenia określone w art. 9 i 10 
niewiążących cząstkowych wytycznych konwencji o ograniczaniu użycia tytoniu, jednak nie 
określając w tym celu jasnych wytycznych dotyczących szczegółów technicznych wymaganych 
danych i ich przyszłego wykorzystania. Zamiast niewykonalnego w praktyce przekazywania 
danych przy każdej zmianie danego wyrobu zaproponowano sprawozdawczość raz do roku.

Poprawka 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg przedkładania
właściwym organom wykazu wszystkich 
składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 
tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 
powiadamiają właściwe organy danego 
państwa członkowskiego w przypadku 
zmiany składu wyrobu, wpływającej na 
informacje przekazywane na podstawie 
niniejszego artykułu. Informacje 

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg przedkładania 
właściwym organom wykazu wszystkich 
składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 
tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 
przeprowadzają testy na zawartość 
szkodliwych i potencjalnie szkodliwych 
składników (HPHC) w oparciu o listę w 
załączniku 1a oraz powiadamiają o 
wynikach badań właściwe organy państw 
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wymagane na podstawie niniejszego 
artykułu przedkładane są przed 
wprowadzeniem do obrotu nowego lub 
zmodyfikowanego wyrobu tytoniowego.

członkowskich. Jednak w uzgodnionym 
terminie transpozycji określonym w art. 
25 producenci lub importerzy 
przeprowadzają testy na zawartość 
każdego ze składników znajdujących się 
na skróconej liście w załączniku 1b i 
powiadamiają o wynikach tych testów 
właściwe organy państw członkowskich. 
Producenci lub importerzy powiadamiają 
właściwe organy danego państwa 
członkowskiego w przypadku zmiany 
składu wyrobu, wpływającej na informacje
przekazywane na podstawie niniejszego 
artykułu. Informacje wymagane na 
podstawie niniejszego artykułu 
przedkładane są przed wprowadzeniem do 
obrotu nowego lub zmodyfikowanego 
wyrobu tytoniowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta opiera się na dokumencie zawierającym wytyczne dla przemysłu tytoniowego 
przygotowanym w marcu 2012 r. przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków dotyczące 
tego, jak i w jakim terminie należy powiadamiać o ilościach szkodliwych i potencjalnie 
szkodliwych składników.

Poprawka 420
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg przedkładania 
właściwym organom wykazu wszystkich 
składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 
tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg corocznego 
przedkładania właściwym organom 
wykazu wszystkich składników, wraz z ich 
ilościami, używanych do produkcji 
wyrobów tytoniowych, w podziale na 
marki i rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 
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powiadamiają właściwe organy danego 
państwa członkowskiego w przypadku 
zmiany składu wyrobu, wpływającej na 
informacje przekazywane na podstawie 
niniejszego artykułu. Informacje 
wymagane na podstawie niniejszego 
artykułu przedkładane są przed 
wprowadzeniem do obrotu nowego lub 
zmodyfikowanego wyrobu tytoniowego.

powiadamiają właściwe organy danego 
państwa członkowskiego w przypadku 
zmiany składu wyrobu, wpływającej na 
informacje przekazywane na podstawie 
niniejszego artykułu. Informacje 
wymagane na podstawie niniejszego 
artykułu przedkładane są przed 
wprowadzeniem do obrotu nowego lub 
zmodyfikowanego wyrobu tytoniowego.

Or. cs

Poprawka 421
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg przedkładania 
właściwym organom wykazu wszystkich 
składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 
tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 
powiadamiają właściwe organy danego 
państwa członkowskiego w przypadku 
zmiany składu wyrobu, wpływającej na 
informacje przekazywane na podstawie 
niniejszego artykułu. Informacje 
wymagane na podstawie niniejszego 
artykułu przedkładane są przed 
wprowadzeniem do obrotu nowego lub 
zmodyfikowanego wyrobu tytoniowego.

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych, wyrobów zawierających 
nikotynę i wyrobów ziołowych do palenia
wymóg przedkładania właściwym organom 
wykazu wszystkich składników, wraz z ich 
ilościami, używanych do produkcji 
wyrobów tytoniowych, w podziale na 
marki i rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 
powiadamiają właściwe organy danego 
państwa członkowskiego w przypadku 
zmiany składu wyrobu, wpływającej na 
informacje przekazywane na podstawie 
niniejszego artykułu. Informacje 
wymagane na podstawie niniejszego 
artykułu przedkładane są przed 
wprowadzeniem do obrotu nowego lub 
zmodyfikowanego wyrobu tytoniowego.

Or. el

Uzasadnienie

W celu skuteczniejszej ochrony zdrowia wszystkich konsumentów oraz uniknięcia 
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dyskryminacyjnego traktowania niektórych produktów w porównaniu z innymi takie same 
przepisy powinny mieć zastosowanie do produktów zawierających nikotynę i wyrobów 
ziołowych do palenia.

Poprawka 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie sprawdzają 
składniki wyrobów tytoniowych 
szczególnie pod kątem konieczności 
zastosowania środków w ramach 
rozporządzeń (WE) nr 1907/2006 
(REACH) i (WE) nr 1272/2008 (CLP). Na 
podstawie tych badań i z uwzględnieniem 
zasady ostrożności państwa członkowskie 
przekazują Europejskiej Agencji 
Chemikaliów dossier naukowe, w 
szczególności zgodnie z art. 59 ust. 3 i art. 
69 ust. 4 rozporządzenia (WE) 1907/2006 
oraz art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008. Państwa członkowskie 
sporządzają dla Komisji regularnie 
sprawozdania, w których informują, jakie 
środki przeanalizowały odnośnie 
składników wyrobów tytoniowych i, w 
stosownych przypadkach, jakie kroki 
podjęły na tej podstawie. Co trzy lata 
Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów osiągniętych przez państwa 
członkowskie przy realizacji tego zadania.

Or. de

Uzasadnienie

Należy sprawdzać składniki wyrobów tytoniowych (w tym liście tytoniu) szczególnie pod 
kątem konieczności zastosowania środków zarządzania ryzykiem zgodnie z rozporządzeniami 
REACH i CLP. W stosownych przypadkach państwa członkowskie powinny sporządzić
dossier/wnioski i przekazać je agencji w ramach przewidzianych procedur (szczególnie z 
myślą o dodaniu danej substancji do wykazu propozycji, a następnie wykazu dopuszczonych 
substancji lub o wydaniu ogólnounijnych ograniczeń).
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Poprawka 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wykazowi temu towarzyszy oświadczenie 
określające powody użycia takich 
składników w tych wyrobach tytoniowych. 
W wykazie tym podaje się status tych 
składników, w tym wskazuje się, czy 
zostały one zarejestrowane na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), a także podaje się klasyfikację 
tych składników zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin. Wykazowi 
towarzyszą także, dostępne producentowi 
lub importerowi, dane toksykologiczne 
dotyczące tych składników w postaci 
spalonej lub niespalonej, w zależności od 
przypadku, ze szczególnym odniesieniem 
do ich wpływu na zdrowie konsumentów, 
przy uwzględnieniu m.in. ich skutków 
uzależniających. Wykaz jest sporządzany 
w porządku malejącym według masy 
każdego ze składników zawartych w
danym wyrobie. W przypadku składników 
innych niż substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla oraz w odniesieniu do 
wydzielanych substancji, o których mowa 
w art. 4 ust. 4, producenci i importerzy 
podają użyte metody pomiaru. Państwa 
członkowskie mogą także nałożyć na 
producentów lub importerów wymóg 
przeprowadzenia innych badań, 
określonych przez właściwe organy 

skreślony
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krajowe, w celu ustalenia wpływu danych 
substancji na zdrowie, przy uwzględnieniu 
m.in. ich właściwości uzależniających i 
toksyczności.

Or. en

Poprawka 424
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wykazowi temu towarzyszy oświadczenie 
określające powody użycia takich 
składników w tych wyrobach tytoniowych. 
W wykazie tym podaje się status tych
składników, w tym wskazuje się, czy 
zostały one zarejestrowane na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), a także podaje się klasyfikację 
tych składników zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin. Wykazowi 
towarzyszą także, dostępne producentowi 
lub importerowi, dane toksykologiczne 
dotyczące tych składników w postaci 
spalonej lub niespalonej, w zależności od 
przypadku, ze szczególnym odniesieniem 
do ich wpływu na zdrowie konsumentów, 
przy uwzględnieniu m.in. ich skutków 
uzależniających. Wykaz jest sporządzany 
w porządku malejącym według masy 
każdego ze składników zawartych w 
danym wyrobie. W przypadku składników 
innych niż substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla oraz w odniesieniu do 

Wykazowi temu towarzyszy oświadczenie 
określające powody użycia takich 
składników w tych wyrobach tytoniowych. 
Wykazowi towarzyszą także, dostępne 
producentowi lub importerowi, dane 
toksykologiczne dotyczące tych 
składników wyrobu tytoniowego w postaci 
spalonej lub niespalonej, w zależności od 
przypadku, ze szczególnym odniesieniem 
do ich wpływu na zdrowie konsumentów, 
przy uwzględnieniu m.in. ich skutków 
uzależniających. Wykaz jest sporządzany 
w porządku malejącym według masy 
każdego ze składników zawartych w 
danym wyrobie. W przypadku składników 
innych niż substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla w papierosach oraz w 
odniesieniu do wydzielanych substancji, o 
których mowa w art. 4 ust. 4, producenci i 
importerzy podają użyte metody pomiaru.
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wydzielanych substancji, o których mowa 
w art. 4 ust. 4, producenci i importerzy 
podają użyte metody pomiaru. Państwa 
członkowskie mogą także nałożyć na 
producentów lub importerów wymóg 
przeprowadzenia innych badań, 
określonych przez właściwe organy 
krajowe, w celu ustalenia wpływu danych 
substancji na zdrowie, przy uwzględnieniu 
m.in. ich właściwości uzależniających i 
toksyczności.

Or. de

Uzasadnienie

Odwoływanie się do rejestracji danej substancji zgodnie z REACH i klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem nr 1272/2008 nie mają żadnej dodatkowej wartości dodanej odnośnie oceny 
rzeczywistej toksyczności ostatecznego wyrobu tytoniowego. Bez jasno zharmonizowanych, 
uregulowanych i naukowych ram nie można stworzyć państwom członkowskim możliwości 
stosowania innych procedur testowych w zakresie właściwości uzależniających i toksyczności.

Poprawka 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wykazowi temu towarzyszy oświadczenie 
określające powody użycia takich 
składników w tych wyrobach tytoniowych. 
W wykazie tym podaje się status tych 
składników, w tym wskazuje się, czy 
zostały one zarejestrowane na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), a także podaje się klasyfikację 
tych składników zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

Wykazowi temu towarzyszy oświadczenie 
określające powody użycia takich 
składników w tych wyrobach tytoniowych. 
W wykazie tym podaje się status tych 
składników, w tym wskazuje się, czy 
zostały one zarejestrowane na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), a także podaje się klasyfikację 
tych składników zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
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klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin. Wykazowi 
towarzyszą także, dostępne producentowi 
lub importerowi, dane toksykologiczne 
dotyczące tych składników w postaci 
spalonej lub niespalonej, w zależności od 
przypadku, ze szczególnym odniesieniem 
do ich wpływu na zdrowie konsumentów, 
przy uwzględnieniu m.in. ich skutków 
uzależniających. Wykaz jest sporządzany 
w porządku malejącym według masy 
każdego ze składników zawartych w 
danym wyrobie. W przypadku składników 
innych niż substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla oraz w odniesieniu do 
wydzielanych substancji, o których mowa 
w art. 4 ust. 4, producenci i importerzy 
podają użyte metody pomiaru. Państwa 
członkowskie mogą także nałożyć na 
producentów lub importerów wymóg 
przeprowadzenia innych badań, 
określonych przez właściwe organy 
krajowe, w celu ustalenia wpływu danych 
substancji na zdrowie, przy uwzględnieniu 
m.in. ich właściwości uzależniających i 
toksyczności.

klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin. Wykazowi 
towarzyszą także, dostępne producentowi 
lub importerowi, dane toksykologiczne 
dotyczące tych składników w postaci 
spalonej lub niespalonej, w zależności od 
przypadku, ze szczególnym odniesieniem 
do ich wpływu na zdrowie konsumentów, 
przy uwzględnieniu m.in. ich skutków 
uzależniających. Wykaz jest sporządzany 
w porządku malejącym według masy 
każdego ze składników zawartych w 
danym wyrobie. Producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych muszą dostarczyć 
wykaz składników wraz z wszystkimi ww. 
informacjami dodatkowymi w ciągu roku 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie stosują sankcje 
wobec producentów i importerów 
wyrobów tytoniowych, którzy nie 
dostarczą w terminie wykazu i informacji 
dodatkowych. W przypadku składników 
innych niż substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla oraz w odniesieniu do 
wydzielanych substancji, o których mowa 
w art. 4 ust. 4, producenci i importerzy 
podają użyte metody pomiaru. Państwa 
członkowskie mogą także nałożyć na 
producentów lub importerów wymóg 
przeprowadzenia innych badań, 
określonych przez właściwe organy 
krajowe, w celu ustalenia wpływu danych 
substancji na zdrowie, przy uwzględnieniu 
m.in. ich właściwości uzależniających i 
toksyczności.

Or. de

Uzasadnienie

Należy określić jasny termin, aby producenci wyrobów tytoniowych nie mogli odwlekać w 
nieskończoność dostarczenia wykazu. W przypadku niedotrzymania terminu państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość nałożenia sankcji.

Poprawka 426
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
informacje przedłożone zgodnie z ust. 1 
były rozpowszechniane na specjalnej
stronie internetowej, dostępnej dla ogółu 
społeczeństwa. Rozpowszechniając 
powyższe informacje, państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
potrzebę ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę handlową.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
informacje przedłożone zgodnie z ust. 1 
były rozpowszechniane na stronie 
internetowej dostępnej dla ogółu 
społeczeństwa. Rozpowszechniając 
powyższe informacje, państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
potrzebę ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę handlową.

Or. cs

Poprawka 427
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
informacje przedłożone zgodnie z ust. 1 
były rozpowszechniane na specjalnej
stronie internetowej, dostępnej dla ogółu 
społeczeństwa. Rozpowszechniając 
powyższe informacje, państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
potrzebę ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę handlową.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
informacje przedłożone zgodnie z ust. 1 
były rozpowszechniane na stronie 
internetowej dostępnej dla ogółu 
społeczeństwa. Rozpowszechniając 
powyższe informacje, państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
potrzebę ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę handlową.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia, że powszechnie dostępna strona internetowa jest wystarczająca do 
tego celu. Nie ma potrzeby, by państwa członkowskie tworzyły nowe strony internetowe.
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Poprawka 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze aktów wykonawczych 
Komisja określa i, w razie potrzeby, 
aktualizuje format, w jakim należy 
przedkładać i rozpowszechniać informacje 
określone w ust. 1 i 2. Te akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 21.

skreślony

Or. en

Poprawka 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze aktów wykonawczych 
Komisja określa i, w razie potrzeby, 
aktualizuje format, w jakim należy 
przedkładać i rozpowszechniać informacje 
określone w ust. 1 i 2. Te akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 21.

skreślony

Or. de

Poprawka 430
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg 
przedkładania dostępnych im 
wewnętrznych i zewnętrznych analiz w 
zakresie badania rynku i preferencji 
różnych grup konsumentów, w tym 
młodych ludzi, dotyczących składników i 
wydzielanych substancji. Państwa 
członkowskie nakładają także na 
producentów i importerów wymóg 
corocznego przekazywania danych 
dotyczących wielkości sprzedaży 
poszczególnych wyrobów, w sztukach lub 
w kilogramach, w podziale według państw 
członkowskich, począwszy od pełnego 
roku kalendarzowego następującego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie przekazują 
alternatywne lub dodatkowe dane 
dotyczące sprzedaży, w stosownych 
przypadkach, aby zapewnić wiarygodność 
i kompletność informacji dotyczących 
wielkości sprzedaży, wymaganych na 
mocy niniejszego ustępu.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Niejasne pozostaje przyszłe wykorzystanie informacji.

Poprawka 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg 
przedkładania dostępnych im 
wewnętrznych i zewnętrznych analiz w 

skreślony
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zakresie badania rynku i preferencji 
różnych grup konsumentów, w tym 
młodych ludzi, dotyczących składników i 
wydzielanych substancji. Państwa 
członkowskie nakładają także na 
producentów i importerów wymóg 
corocznego przekazywania danych 
dotyczących wielkości sprzedaży 
poszczególnych wyrobów, w sztukach lub 
w kilogramach, w podziale według państw 
członkowskich, począwszy od pełnego 
roku kalendarzowego następującego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie przekazują 
alternatywne lub dodatkowe dane 
dotyczące sprzedaży, w stosownych 
przypadkach, aby zapewnić wiarygodność 
i kompletność informacji dotyczących 
wielkości sprzedaży, wymaganych na 
mocy niniejszego ustępu.

Or. de

Poprawka 432
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg
przedkładania dostępnych im 
wewnętrznych i zewnętrznych analiz w 
zakresie badania rynku i preferencji 
różnych grup konsumentów, w tym 
młodych ludzi, dotyczących składników i 
wydzielanych substancji. Państwa 
członkowskie nakładają także na 
producentów i importerów wymóg
corocznego przekazywania danych 
dotyczących wielkości sprzedaży 
poszczególnych wyrobów, w sztukach lub 
w kilogramach, w podziale według państw 
członkowskich, począwszy od pełnego 

4. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg 
corocznego przekazywania danych 
dotyczących wielkości sprzedaży 
poszczególnych wyrobów, w sztukach lub 
w kilogramach, w podziale według państw 
członkowskich, począwszy od pełnego 
roku kalendarzowego następującego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie przekazują 
alternatywne lub dodatkowe dane 
dotyczące sprzedaży, w stosownych 
przypadkach, aby zapewnić wiarygodność i 
kompletność informacji dotyczących 
wielkości sprzedaży, wymaganych na 
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roku kalendarzowego następującego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie przekazują 
alternatywne lub dodatkowe dane 
dotyczące sprzedaży, w stosownych 
przypadkach, aby zapewnić wiarygodność i 
kompletność informacji dotyczących 
wielkości sprzedaży, wymaganych na 
mocy niniejszego ustępu.

mocy niniejszego ustępu. Państwa 
członkowskie mogą również zobowiązać 
producentów do przedkładania roboczych 
streszczeń badań rynkowych, które 
producenci ci przeprowadzają przy 
wprowadzaniu na rynek nowych 
produktów, określających grupy docelowe, 
dla których produkty te są przeznaczone, 
oraz przyjętą argumentację handlową, w 
szczególności w odniesieniu do młodych 
ludzi. 

Or. es

Poprawka 433
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg 
przedkładania dostępnych im 
wewnętrznych i zewnętrznych analiz w 
zakresie badania rynku i preferencji 
różnych grup konsumentów, w tym 
młodych ludzi, dotyczących składników i 
wydzielanych substancji. Państwa 
członkowskie nakładają także na 
producentów i importerów wymóg 
corocznego przekazywania danych 
dotyczących wielkości sprzedaży 
poszczególnych wyrobów, w sztukach lub 
w kilogramach, w podziale według państw 
członkowskich, począwszy od pełnego 
roku kalendarzowego następującego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie przekazują 
alternatywne lub dodatkowe dane 
dotyczące sprzedaży, w stosownych 
przypadkach, aby zapewnić wiarygodność i 
kompletność informacji dotyczących 
wielkości sprzedaży, wymaganych na 

4. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg 
przedkładania dostępnych im 
wewnętrznych i zewnętrznych analiz w 
zakresie badania rynku i preferencji 
różnych grup konsumentów, w tym 
młodych ludzi, dotyczących składników i 
wydzielanych substancji. Państwa 
członkowskie nakładają także na 
producentów i importerów wymóg 
corocznego przekazywania danych 
dotyczących wielkości sprzedaży 
poszczególnych wyrobów, w sztukach lub 
w kilogramach, w podziale według państw 
członkowskich, począwszy od pełnego 
roku kalendarzowego następującego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie przekazują 
alternatywne lub dodatkowe dane 
dotyczące sprzedaży, w stosownych 
przypadkach, aby zapewnić wiarygodność i 
kompletność informacji dotyczących 
wielkości sprzedaży, wymaganych na 
mocy niniejszego ustępu. We wszystkich 
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mocy niniejszego ustępu. państwach członkowskich składniki 
określa się w jednolity sposób za pomocą 
jednoznacznego wykazu wspólnego dla 
państw członkowskich.

Or. fi

Poprawka 434
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg 
przedkładania dostępnych im 
wewnętrznych i zewnętrznych analiz w 
zakresie badania rynku i preferencji 
różnych grup konsumentów, w tym 
młodych ludzi, dotyczących składników i 
wydzielanych substancji. Państwa 
członkowskie nakładają także na 
producentów i importerów wymóg 
corocznego przekazywania danych 
dotyczących wielkości sprzedaży 
poszczególnych wyrobów, w sztukach lub 
w kilogramach, w podziale według państw 
członkowskich, począwszy od pełnego 
roku kalendarzowego następującego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie przekazują 
alternatywne lub dodatkowe dane 
dotyczące sprzedaży, w stosownych 
przypadkach, aby zapewnić wiarygodność i 
kompletność informacji dotyczących 
wielkości sprzedaży, wymaganych na 
mocy niniejszego ustępu.

4. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg 
przedkładania dostępnych im 
wewnętrznych i zewnętrznych analiz w 
zakresie badania rynku i preferencji 
różnych grup konsumentów, w tym 
młodych ludzi i dużo palących 
nałogowych palaczy, dotyczących 
składników i wydzielanych substancji.
Państwa członkowskie nakładają także na 
producentów i importerów wymóg 
corocznego przekazywania danych 
dotyczących wielkości sprzedaży 
poszczególnych wyrobów, w sztukach lub 
w kilogramach, w podziale według państw 
członkowskich, począwszy od pełnego 
roku kalendarzowego następującego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie przekazują 
alternatywne lub dodatkowe dane 
dotyczące sprzedaży, w stosownych 
przypadkach, aby zapewnić wiarygodność i 
kompletność informacji dotyczących 
wielkości sprzedaży, wymaganych na 
mocy niniejszego ustępu.

Or. el

Uzasadnienie

Poza młodymi ludźmi w analizach należy uwzględnić dużo palących nałogowych palaczy.
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Poprawka 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przekazywanie wszystkich danych i 
informacji do państw członkowskich i 
przez państwa członkowskie na podstawie 
niniejszego artykułu odbywa się w formie 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
przechowują informacje w formie 
elektronicznej i zapewniają Komisji stały 
do nich dostęp. Pozostałym państwom 
członkowskim należy udostępniać te 
informacje na uzasadniony wniosek. 
Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają traktowanie tajemnic 
handlowych i innych poufnych informacji 
zgodnie z zasadami poufności.

skreślony

Or. en

Poprawka 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przekazywanie wszystkich danych i 
informacji do państw członkowskich i 
przez państwa członkowskie na podstawie 
niniejszego artykułu odbywa się w formie 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
przechowują informacje w formie 
elektronicznej i zapewniają Komisji stały 
do nich dostęp. Pozostałym państwom 
członkowskim należy udostępniać te 
informacje na uzasadniony wniosek. 
Państwa członkowskie i Komisja 

skreślony
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zapewniają traktowanie tajemnic 
handlowych i innych poufnych informacji 
zgodnie z zasadami poufności.

Or. de

Poprawka 437
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przekazywanie wszystkich danych i 
informacji do państw członkowskich i 
przez państwa członkowskie na podstawie 
niniejszego artykułu odbywa się w formie 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
przechowują informacje w formie 
elektronicznej i zapewniają Komisji stały 
do nich dostęp. Pozostałym państwom 
członkowskim należy udostępniać te 
informacje na uzasadniony wniosek. 
Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają traktowanie tajemnic 
handlowych i innych poufnych informacji 
zgodnie z zasadami poufności.

5. Przekazywanie wszystkich danych i 
informacji do państw członkowskich i 
przez państwa członkowskie na podstawie 
niniejszego artykułu odbywa się w formie 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
przechowują informacje w formie 
elektronicznej. Komisja i pozostałe 
państwa członkowskie posiadają dostęp do 
informacji. Państwa członkowskie i 
Komisja zapewniają traktowanie tajemnic 
handlowych i innych poufnych informacji 
zgodnie z zasadami poufności.

Or. cs

Poprawka 438
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inne wyroby tytoniowe nie podlegają 
obowiązkowi przekazywania danych 
dotyczących wydzielanych substancji, 
ponieważ obecnie nie istnieją odpowiednie 
metody pomiarowe.
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Or. de

Poprawka 439
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Producenci wyrobów tytoniowych 
innych niż papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów są 
zwolnieni z wymogu przekazywania 
informacji dotyczących wydzielanych 
substancji i ich zawartości do czasu 
opracowania odpowiednich metod 
pomiaru na szczeblu unijnym.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z motywem 31 dyrektywy 2001/37/WE w przypadku wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy należy wprowadzić normy i metody pomiaru na poziomie wspólnotowym. 
Zwrócono się do Komisji o opracowanie odpowiednich wniosków. Dotychczas w dziedzinie 
tej nie odnotowano żadnych postępów.

Poprawka 440
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie mogą pobierać 
opłaty o proporcjonalnej wysokości za 
spersonalizowane leki potrzebne dla 
pacjentów z chorobami takimi jak rak, 
choroby układu oddechowego, choroby 
układu krążenia i choroby rzadko 
występujące, na podstawie informacji 
przekazanych im na podstawie niniejszego 
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artykułu.

Or. en

Poprawka 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Postanowienia niniejszego artykułu 
nie mają zastosowania do wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, dopóki 
nie zostaną przyjęte metody pomiaru, 
które będą stosowane na poziomie 
wspólnotowym w rozumieniu art. 4 ust. 
4a.

Or. it

(Zob. dyrektywa 2001/37/WE, motyw 31).

Poprawka 442
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. nl

Poprawka 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

skreślony

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 444
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują produkcji 
i sprzedaży wszelkich wyrobów 
tytoniowych. Ponadto należy znieść 
wszystkie dotacje związane z produkcją 
wyrobów tytoniowych. 
Jednocześnie wszystkie dochody z 
produkcji i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych są wydawane bezpośrednio 
na opiekę zdrowotną i kampanie 
informacyjne skierowane do młodzieży na 
temat poważnego zagrożenia dla zdrowia 
wynikające z palenia.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich wprowadzono zakaz stosowania azbestu, ponieważ 
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zawiera on jeden szkodliwy (poważnie szkodzący zdrowiu) element rakotwórczy. Jeżeli tytoń 
zawiera ponad 70 takich składników, należy jak najszybciej wprowadzić zakaz palenia.
Hipokryzją jest generowanie ogromnych dochodów z podatków od sprzedaży wyrobów 
tytoniowych, próbując jednocześnie stopniowo wprowadzać zakaz na takie produkty w 
dyrektywach, takich jak ta. 

Poprawka 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

(1) Wyroby tytoniowe mogą zawierać 
wyłącznie dodatki wymienione w 
załączniku Ia.

(2) Do załącznika Ia nie można 
wprowadzać następujących dodatków:
a) substancji nasilających skutki 
uzależniające lub toksyczne;
b) witamin i innych dodatków, które 
stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy 
jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z 
nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia;
c) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków 
i związków pobudzających, kojarzonych z 
energią i witalnością;
d) dodatków barwiących wydzielane 
substancje. 
(3) Dodatków, których zastosowanie 
prowadzi do uzyskania przez wyroby 
tytoniowe aromatu charakterystycznego, 
nie można stosować w:
a) papierosach;
b) tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów;
c) wyrobach tytoniowych bezdymnych, z 
wyjątkiem tytoniu do nosa;
d) komponentach, takich jak filtry, papier, 
opakowania, kapsułki lub kleje, wyrobów 
tytoniowych nieobjętych lit. a), b) i c).
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Stosowanie innych właściwości 
technicznych, które pozwalają na zmianę 
aromatu lub intensywności dymu, jest 
niedozwolone.
(4) Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
uzupełnienia lub zmiany załącznika Ia 
zgodnie z art. 22. Komisja może przy tym 
określić dla wszystkich wyrobów 
tytoniowych lub ich poszczególnych grup 
warunki lub ograniczenia, takie jak 
zakres zastosowania, poziomy zawartości i 
stężenia lub kryteria czystości. Komisja 
opiera się przy tym na opinii 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności i uwzględnia rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006. 
(5) Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych, które zawierają dodatki 
niewymienione w załączniku Ia.

Or. de

Uzasadnienie

Już w swojej rezolucji (2007/2105(INI)) Parlament domagał się ustanowienia procedury 
dotyczącej wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków. Wspólny wykaz pozytywny 
dodatków zapewnia pewność prawa odnośnie kwestii, jakie substancje można stosować w 
wyrobach tytoniowych. Ta zmiana wymaga skreślenia pozostałych ustępów artykułu 6 
wniosku Komisji.

Poprawka 446
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

skreślony
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Or. cs

Poprawka 447
Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

skreślony

Or. en

Poprawka 448
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

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 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

skreślony

Or. de

Poprawka 450
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

skreślony

Or. en

Poprawka 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Wprowadza się zakaz stosowania w 
wyrobach tytoniowych dodatków innych 
niż wymienione w załączniku -I lub 
wymienionych w tym załączniku, jednak 
niestosowanych zgodnie z warunkami 
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określonymi w tym załączniku. Załącznik 
-I zawiera tylko substancje niespełniające 
kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczne
zgodnie z rozporządzeniem WE (nr) 
1272/2008 i które nie wytwarzają 
niebezpiecznych substancji w czasie 
spalania. Załącznik -1 nie zawiera 
substancji aromatyzujących ani substancji 
poprawiających walory smakowe.  
Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu ułożenia i zmiany załącznika -I.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie wyłącznie dodatków dających charakterystyczny aromat jest niewystarczające. 
Tylko dodatki, w przypadku których wydano wyraźną zgodę, powinny być dopuszczalne w 
wyrobach tytoniowych. Wszystkie substancje niebezpieczne (lub które takimi się stają podczas 
spalania), wszelkie aromaty i dodatki poprawiające walory smakowe nie powinny się w tym 
mieścić. Wynika to z wytycznych WHO, zgodnie z którymi „strony powinny regulować, 
zabraniając lub ograniczając, składniki, które mogą być wykorzystane do poprawy walorów 
smakowych wyrobów tytoniowych”.

Poprawka 452
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
stosowania aromatów i środków 
aromatyzujących określonych w 
załączniku… do niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie nie zabraniają 
dodawania mentolu do wyrobów 
tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ułożenie negatywnego wykazu na szczeblu UE byłoby dobrym krokiem naprzód. Papierosy 
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mentolowe są od dawna dostępne na rynku węgierskim, ponieważ są one uważane za produkt 
tradycyjny.

Poprawka 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu papierosów i 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów o aromacie 
charakterystycznym, które jako takie 
trafiają na rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Papierosy mogą zawierać pewne dodatki, lecz kto ma zadecydować o tym, co oznacza 
„aromat charakterystyczny”. Kluczową kwestią jest to, że wyroby tytoniowe nie są 
wprowadzane do obrotu jako wyroby mające aromat charakterystyczne.

Poprawka 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych zawierających dodatki 
powodujące lub wydzielające aromat 
niebędący dominującym aromatem 
tytoniu, zgodnie z przepisami ust. 2.

Or. es
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Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest zakazanie stosowania charakterystycznych aromatów owoców, ziół lub 
przypraw. Należy zatem doprecyzować sformułowania zawarte we wniosku Komisji 
Europejskiej, by uniknąć wprowadzenia zakazu dodatków zasadniczych dla odróżniania 
wyrobów końcowych, jeżeli dodatki te nie prowadzą do sytuacji, gdy w wyrobie końcowym 
dominujący aromat nie jest aromatem tytoniu czy mięty.

Poprawka 455
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych zawierających dodatki 
powodujące lub wydzielające 
charakterystyczny aromat niebędący 
dominującym aromatem tytoniu.

Or. es

Poprawka 456
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym oraz dodatków, które 
mają zostać dodane do wyrobów 
tytoniowych po ich wyprodukowaniu, na 
przykład przez konsumenta.

Or. en
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Uzasadnienie

Inspiracją dla tej poprawki było pismo stałej komisji europejskich lekarzy (CPME).

Poprawka 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym. W tym celu państwa 
członkowskie zakazują stosowania 
dodatków, które mogą zwiększyć 
atrakcyjność, toksyczność i/lub 
uzależnienie od wyrobów tytoniowych, w 
tym, między innymi, owoców, przypraw, 
ziół, alkoholu, słodyczy, mentolu, wanilii, 
cukru i słodzików.

Or. en

Poprawka 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym, w przypadku, gdy 
jednoznacznie udowodnione zostało na 
drodze badań naukowych, iż dany dodatek 
zwiększa toksyczność produktu lub 
ułatwia uzależnienie.

Or. pl
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Uzasadnienie

Nie można zabraniać stosowania aromatów charakterystycznych, jeśli nie ma dowodów na to, 
że zwiększają one szkodliwość wyrobu tytoniowego. Każdy wyrób tytoniowy jest szkodliwy dla 
zdrowia bez względu na jego aromat i smak, nie można więc zabraniać jednego wyrobu bez 
odpowiedniego uzasadnienia.

Poprawka 459
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu w UE wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Or. el

Poprawka 460
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym, słodkim i słodyczy.

Or. en

Poprawka 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych przeznaczonych do palenia o 
aromacie charakterystycznym.

Or. en

Uzasadnienie

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Poprawka 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 463
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych.

Or. cs

Poprawka 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych.

Or. pl

Poprawka 465
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 

Państwa członkowskie mogą stosować
dodatki niezbędne w produkcji wyrobów 
tytoniowych.
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do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Or. en

Poprawka 466
Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków.

Or. en

Poprawka 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków cukru lub innych
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych.

Or. es

Uzasadnienie

Omawiana dyrektywa nie powinna zaszkodzić w nieuzasadniony sposób europejskiej 
produkcji tytoniu, dlatego należy zagwarantować w przyszłości stosowanie składników 
zasadniczych z punktu widzenia produkcji, do których należy cukier, którego usunięcie 
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uniemożliwiłoby sprzedaż odmiany burley, co zagroziłoby przetrwaniu licznych gospodarstw 
w Unii Europejskiej.

Poprawka 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie ograniczają lub 
nie zakazują stosowania składników
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, o ile zastosowanie tych
składników nie prowadzi do nadania 
wyrobowi aromatu charakterystycznego.

Or. it

Uzasadnienie

Termin składnik wydaje się bardziej stosowny w odniesieniu do produkcji wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 469
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków, takich jak cukier,
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych.

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 
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popularne są papierosy aromatyzowane, nie ingerując praktycznie w rynki innych państw 
członkowskich. Takie rozwiązanie jest nieproporcjonalne i jako takie powinno zostać 
usunięte.

Poprawka 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych.

Or. de

Poprawka 471
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków, takich jak cukier,
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźne wskazanie „cukru” jako przykładu dodatków kluczowych dla produkcji wyrobów 
tytoniowych wyjaśni sytuację i da gwarancję producentom tytoniu. Dzięki poprawce 
powstanie jasność, że dodanie cukru nadal będzie możliwe w procesie produkcji, co jest 
konieczne dla niektórych odmian tytoniu (np. Burley). Wynika to z faktu, że te odmiany tracą 
zawartość cukru w procesie suszenia, podczas gdy inne odmiany, takie jak Virginia, 
zachowują ją.



PE510.714v01-00 66/73 AM\935757PL.doc

PL

Poprawka 472
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania składników niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych składników nie 
prowadzi do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika z usunięcia definicji (2) „dodatków”.

Poprawka 473
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego. Przeciwnie, państwa 
członkowskie zobowiązują się do 
maksymalnego ograniczenia obecności 
aromatów nazywanych niezbędnymi, jak 
niektóre cukry mające szkodliwy wpływ na 
zdrowie takie jak fruktoza i glukoza.

Or. fr
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Uzasadnienie

Powiązana z poprawką złożoną do motywu 17b nowego dotyczącą cukrów inwertowanych, 
które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. W istocie ta kategoria dodatków cukru jest 
uznawana przez specjalistów za element w dużej mierze odpowiadający za tworzenie się w 
dymie papierosowym formaldehydu, zaliczanego od 2009 r. do kategorii substancji 
rakotwórczych przez International Agency for Research on Cancer.

Poprawka 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego, ani nie mają one 
negatywnych skutków ubocznych dla 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 475
Marit Paulsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Z wyjątkiem produktów, o których mowa 
w art. 15 państwa członkowskie nie 
zakazują stosowania dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, o ile zastosowanie tych 
dodatków nie prowadzi do nadania 
wyrobowi aromatu charakterystycznego.

Or. en
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Poprawka 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych 
przeznaczonych do palenia, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Or. en

Poprawka 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji papierosów i tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dodatek jest niezbędny do wyprodukowania wyrobu tytoniowego, to jest niezbędny. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest uniemożliwienie producentom stosowania niezbędnych 
dodatków w ich produktach.

Poprawka 478
Elena Oana Antonescu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie zezwalają na 
stosowanie w wyrobach tytoniowych 
dodatków, które:

- zwiększają atrakcyjność i walory 
smakowe wyrobów tytoniowych;
- są uzależniające lub przyczyniają się do 
uzależniającego charakteru wyrobów 
tytoniowych;
- są toksyczne lub rakotwórcze lub istnieje 
podejrzenie, że są rakotwórcze.

Or. en

Poprawka 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Dodatki niezbędne w produkcji wyrobów 
tytoniowych mogą zostać zawarte w 
załączniku -I, o ile zastosowanie tych 
dodatków nie prowadzi do nadania 
wyrobowi aromatu ani do zwiększenia 
atrakcyjności wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisarz ds. zdrowia Tonio Borg wielokrotnie powtarzał, że tytoń powinien smakować jak 
tytoń. żaden aromat jako taki nie może być postrzegany jako niezbędny do produkcji tytoniu. 
Tylko dodatki niearomatyzujące i ni podnoszące atrakcyjności mogą być uznane za niezbędne 
do produkcji wyrobów tytoniowych.
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Poprawka 480
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

skreślony

Or. cs

Poprawka 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

skreślony

Or. de

Poprawka 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu w art. 6 ust. 1 akapit 
pierwszy tych samych autorów.

Poprawka 484
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu. W celu 
osiągnięcia harmonizacji Komisja 
sporządza jednoznaczny wykaz 
zakazanych składników, o których mowa 
w niniejszym ustępie, a państwa 
członkowskie są ponadto zobowiązane do 
rygorystycznego wdrożenia przepisów tego 
ustępu. 

Or. fi
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Poprawka 485
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktów 
wykonawczych, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 1; Komisja 
może też wydawać takie akty wykonawcze 
z własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21.

skreślony

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych jednolite zasady dotyczące 
procedur, według których ustala się, czy 
dany wyrób tytoniowy jest objęty zakresem 
ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmowane 
są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja mogłaby jednostronnie i zasadniczo zmienić dyrektywę, gdyby otrzymała 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w tej kwestii. Dlatego też regulacja 
składników powinna podlegać procedurze współdecyzji.

Poprawka 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktów 
wykonawczych, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 1; Komisja 
może też wydawać takie akty wykonawcze 

skreślony
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z własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21.
Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych jednolite zasady dotyczące 
procedur, według których ustala się, czy 
dany wyrób tytoniowy jest objęty zakresem 
ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmowane 
są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu w art. 6 ust. 1 akapit 
pierwszy tych samych autorów.


