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Poprawka 487
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. cs

Poprawka 488
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Przekazanie kompetencji jest sprzeczne nie tylko z zasadą pomocniczości i wszelką podstawą 
prawną, ale także z określonymi w traktacie wytycznymi dotyczącymi aktów delegowanych 
(art. 290 TFUE) oraz aktów wykonawczych (art. 291 TFUE).
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Poprawka 489
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższe zagadnienie, jako istotne, powinno być regulowane w akcie bazowym.

Poprawka 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 491
Jutta Haug
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 494
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Na wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy Komisja przyjmuje w 
drodze aktów wykonawczych i na 
podstawie informacji przekazanych 
zgodnie z art. 5 oraz dostępnych dowodów 
naukowych wspólny wykaz dodatków 
dopuszczonych do stosowania w wyrobach 
tytoniowych, z uwzględnieniem przepisów 
ustępu 1. Państwa członkowskie mogą 
zakazać stosowania dodatków o znanych 
szkodliwych skutkach przed ich oceną w 
ramach procedury zatwierdzenia. Te akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 21.

Or. en

Poprawka 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Na wniosek państwa członkowskiego i na 
podstawie dowodów naukowych 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.
Przy podejmowaniu decyzji pomocą 
powinien służyć niezależny zespół.

Or. en

Poprawka 496
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. cs

Poprawka 497
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższe zagadnienie, jako istotne, powinno być regulowane w akcie bazowym.

Poprawka 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie jednolitych zasad dotyczących procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy 
wchodzi w zakres stosowania ust. 1, jest uznawany za istotny element aktu ustawodawczego i 
każda zmiana tego elementu powinna podlegać zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. de

Poprawka 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych, zgodnie z art. 22, 
dotyczących jednolitych zasad 
odnoszących się procedur, według których 
ustala się, czy dany wyrób tytoniowy jest 
objęty zakresem ust. 1.

Or. it

Poprawka 502
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie decyzje w przedmiotowej dyrektywie mają wysoce polityczny charakter. Wszelkie 
zmiany należy wprowadzać za pośrednictwem zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 503
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Maksymalne poziomy dodatków lub kombinacji dodatków uznaje się za istotny element aktu 
ustawodawczego i jakakolwiek zmiana tych elementów powinna podlegać zwykłej procedurze 
ustawodawczej.

Poprawka 505
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

skreślony

Or. de

Poprawka 506
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 

skreślony
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określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 507
Jutta Haug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

skreślony

Or. en

Poprawka 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 509
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja mogłaby zmienić przedmiotową dyrektywę w jednostronny i zasadniczy sposób, 
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gdyby upoważniono ją do przyjmowania aktów delegowanych w tym zakresie. Przepisy 
dotyczące składników powinny być ustalane raczej w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka 510
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

skreślony

Or. cs

Poprawka 511
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

3. Jeżeli z danych naukowych zebranych 
w miarę stosowania ust. 1 i 2 wynika, że 
dany dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, stosuje się 
zwykłą procedurę ustawodawczą w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.
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Or. el

Uzasadnienie

Do określenia maksymalnych poziomów dodatków nadających aromat charakterystyczny, w 
oparciu o wiarygodne dane naukowe, stosuje się zwykłą procedurę ustawodawczą, a nie akty 
delegowane Komisji.

Poprawka 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

3. Jeżeli dany dodatek lub kombinacja 
dodatków zwykle nadaje wyrobowi aromat
lub poprawia właściwości smakowe 
dopiero po przekroczeniu danego poziomu 
zawartości lub stężenia, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków
przez odpowiednią zmianę załącznika -I.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją wykazu pozytywnego jako warunku wstępnego stosowania dodatków 
przepis dotyczący ustalenia przez Komisję poziomów maksymalnych powinien mieć 
zastosowanie do wszystkich aromatów i wszystkich dodatków, które mogą poprawiać 
właściwości smakowe.

Poprawka 513
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania następujących dodatków w 
wyrobach tytoniowych:

skreślony

a) witamin i innych dodatków, które 
stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy 
jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z 
nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia, 
lub
b) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków 
i związków pobudzających, kojarzonych z 
energią i witalnością, lub
c) dodatków barwiących wydzielane 
substancje.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma żadnych naukowych podstaw, by wprowadzać zakaz na podstawie badań 
toksykologicznych. Ponadto brakuje odniesienia do producentów, metod badawczych oraz 
rozsądnych kryteriów, które pozwoliłoby na poznanie takich faktów naukowych.

Poprawka 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania następujących dodatków w 
wyrobach tytoniowych:

skreślony

a) witamin i innych dodatków, które 
stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy 
jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z 
nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia, 
lub
b) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków 
i związków pobudzających, kojarzonych z 
energią i witalnością, lub
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c) dodatków barwiących wydzielane 
substancje.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 515
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania następujących dodatków w 
wyrobach tytoniowych:

4. Zakazuje się stosowania następujących 
dodatków i substancji aromatycznych w 
wyrobach tytoniowych i ich 
komponentach:

Or. de

Poprawka 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania następujących dodatków w 
wyrobach tytoniowych:

4. Załącznik -I nie zawiera następujących 
dodatków w wyrobach tytoniowych:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z propozycji tego samego autora dotyczącej wprowadzenia wykazu 
pozytywnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy.
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Poprawka 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) witamin i innych dodatków, które 
stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy 
jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z 
nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia, 
lub

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) witamin i innych dodatków, które 
stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy 
jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z 
nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia,
lub

a) witamin lub

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „inne dodatki” jest bardzo niejasne i niepoparte dowodami naukowymi, w 
związku z czym może prowadzić do subiektywnych interpretacji i niepewności prawa dla 
podmiotów gospodarczych i administracji odpowiedzialnych za ich kontrolę.
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Poprawka 519
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) witamin i innych dodatków, które 
stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy 
jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z 
nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia,
lub

a) witamin lub

Or. es

Poprawka 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera aa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) cukru lub podobnych dodatków, które 
łagodzą lub zmieniają oryginalny aromat 
lub smak tytoniu w celu poprawy jego 
właściwości smakowych bądź 
atrakcyjności lub

Or. en

Uzasadnienie

Cukier jest często stosowany, by zmienić oryginalny aromat lub smak, co ma poprawić 
właściwości smakowe wyrobu lub jego atrakcyjność dla młodych ludzi lub osób 
zaczynających palić.

Poprawka 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b



AM\935758PL.doc 21/63 PE510.715v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków 
i związków pobudzających, kojarzonych z 
energią i witalnością, lub

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków 
i związków pobudzających, kojarzonych z 
energią i witalnością, lub

b) kofeiny i tauryny lub

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „inne dodatki” jest bardzo niejasne i niepoparte dowodami naukowymi, w 
związku z czym może prowadzić do subiektywnych interpretacji i niepewności prawa dla 
podmiotów gospodarczych i administracji odpowiedzialnych za ich kontrolę.

Poprawka 523
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków 
i związków pobudzających, kojarzonych z 
energią i witalnością, lub

b) kofeiny i tauryny lub
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Or. es

Poprawka 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatków barwiących wydzielane 
substancje.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 525
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) substancji aromatycznych w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki i kleje, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu; filtry i kapsułki nie 
mogą zawierać tytoniu.

Or. de

Poprawka 526
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w każdym przypadku zakazane są 
wszelkie odniesienia handlowe do 
jakiegokolwiek dodatku, który może 
wywołać u konsumenta wrażenie, że 
wyrób tytoniowy jest korzystny dla 
zdrowia, zmniejsza ryzyko spożycia lub 
dodaje energii, zwiększa witalność lub 
przynosi jakąkolwiek inną porównywalną 
korzyść;

Or. es

Poprawka 527
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

skreślony

Or. cs

Poprawka 528
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują skreślony
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stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

Or. de

Uzasadnienie

Decyzja o dopuszczeniu, ograniczeniu lub zakazie stosowania określonych składników 
powinna opierać się na pewnych dowodach naukowych, z których wynika, czy dane składniki 
zwiększają ryzyko wyrobu.

Poprawka 529
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

skreślony

Or. de

Poprawka 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 531
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych,
które pozwalają na zmianę aromatu lub
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków które pozwalają na 
zmianę intensywności dymu. Filtry i 
kapsułki nie zawierają tytoniu.

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 
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członkowskich. Takie rozwiązanie jest nieproporcjonalne i jako takie powinno zostać 
usunięte.

Poprawka 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

5. Stosowanie środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu, jest zakazane. Filtry i 
kapsułki nie zawierają tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana redakcyjna w celu dostosowania tekstu do propozycji dotyczącej wykazu 
pozytywnego.

Poprawka 533
Jutta Haug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania lub
kapsułki, które pozwalają na zmianę 
aromatu lub intensywności dymu. Filtry i 
kapsułki nie zawierają tytoniu.
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zawierają tytoniu.

Or. en

Poprawka 534
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na korekcie językowej. Wszystkie inne wersje tekstu odnoszą się do 
intensywności dymu, a nie spalania. W trosce o spójność należy przywrócić odpowiedni 
termin.

Poprawka 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
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które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu, w przypadku, gdy 
jednoznacznie udowodnione zostało na 
drodze badań naukowych, iż dany dodatek 
zwiększa toksyczność produktu lub 
ułatwia uzależnienie. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

Or. pl

Poprawka 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących lub 
dodatków w komponentach wyrobów 
tytoniowych, takich jak filtry, papier, 
opakowania, kapsułki, lub nadawania 
wyrobom tytoniowym właściwości 
technicznych, które pozwalają na zmianę 
aromatu, smaku, zapachu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

Or. en

Poprawka 537
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Nie ma to wpływu na właściwości 
techniczne mające na celu ograniczenie 
niektórych szkodliwych składników dymu.

Or. en
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Poprawka 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do urządzeń technicznych mających 
na celu zmniejszanie określonych 
szkodliwych składników dymu 
tytoniowego i zwiększenie stopnia 
podatności wyrobów tytoniowych na 
biodegradację, nie mają zastosowania 
przepisy ust. 5.

Or. it

Poprawka 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przepisy i warunki określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 były, 
w stosownych przypadkach, stosowane do 
wyrobów tytoniowych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami, 
które są toksyczne, rakotwórcze i same 
powodują uzależnienie lub które mogą 
pociągać za sobą którykolwiek z ww. 
skutków w przypadku wyrobu tytoniowego 
w postaci nieopalonej lub na etapie jego 
spożycia.

Or. en

Poprawka 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

W oparciu o dowody naukowe załącznik -I 
nie zawiera dodatków w ilościach, które
zwiększają, na etapie spożycia, toksyczne 
lub uzależniające skutki wywoływane 
przez wyroby tytoniowe.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie dodatków, które zwiększają skutki toksyczne lub uzależniające wyrobów 
tytoniowych, powinno być ogólnie niedopuszczalne, a nie tylko tych, które „znacznie” 
zwiększają te skutki.

Poprawka 543
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

W oparciu o dowody naukowe podane do 
wiadomości publicznej, opracowane przez 
źródła o niepodważalnym autorytecie 
naukowym i opublikowane jako załącznik 
do jakiejkolwiek decyzji administracyjnej,
państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych z dodatkami w ilościach, 
które obiektywnie zwiększają, na etapie 
spożycia, toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe.

Or. es



PE510.715v01-00 32/63 AM\935758PL.doc

PL

Poprawka 544
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, ogólne skutki zdrowotne 
wywoływane przez wyroby tytoniowe.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie do obrotu wyrobu tytoniowego powinno być połączone i rozpatrywane w 
kontekście ogólnych skutków zdrowotnych dla całej grupy konsumentów danego wyrobu.

Poprawka 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które w wymierny sposób
zwiększają, na etapie spożycia, toksyczne 
lub uzależniające skutki wywoływane 
przez wyroby tytoniowe.

Or. en

Uzasadnienie

Wyraz „znacznie” jest zbyt subiektywny i w związku z tym dość trudny do oszacowania.
Dyrektywa musi się opierać na rzetelnych i wymiernych dowodach umożliwiających podjęcie 
decyzji dotyczących ograniczeń w stosunku do niektórych dodatków.



AM\935758PL.doc 33/63 PE510.715v01-00

PL

Poprawka 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które na podstawie normy 
międzynarodowej znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

Or. de

Poprawka 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z propozycji tego samego autora dotyczącej wprowadzenia wykazu 
pozytywnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy.

Poprawka 549
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktu 
wykonawczego, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 7; Komisja 
może też wydać taki akt wykonawczy z 
własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21, na 
podstawie najnowszych dowodów 
naukowych.

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 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktu 
wykonawczego, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 7; Komisja 
może też wydać taki akt wykonawczy z 
własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21, na 
podstawie najnowszych dowodów 
naukowych.

skreślony

Or. de

Poprawka 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktu 
wykonawczego, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 7; Komisja 
może też wydać taki akt wykonawczy z 
własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21, na 
podstawie najnowszych dowodów 
naukowych.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 552
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktu 
wykonawczego, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 7; Komisja 
może też wydać taki akt wykonawczy z 
własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21, na 
podstawie najnowszych dowodów 
naukowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja mogłaby zmienić przedmiotową dyrektywę w jednostronny i zasadniczy sposób, 
gdyby upoważniono ją do przyjmowania aktów delegowanych w tym zakresie. Przepisy 
dotyczące składników powinny być ustalane raczej w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktu 
wykonawczego, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 7; Komisja 
może też wydać taki akt wykonawczy z 

skreślony
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własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21, na 
podstawie najnowszych dowodów 
naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z propozycji tego samego autora dotyczącej wprowadzenia wykazu 
pozytywnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy.

Poprawka 554
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie decyzje w przedmiotowej dyrektywie mają wysoce polityczny charakter. Wszelkie 
zmiany należy wprowadzać za pośrednictwem zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 555
Renate Sommer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

skreślony

Or. de

Poprawka 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.
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Poprawka 557
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja mogłaby zmienić przedmiotową dyrektywę w jednostronny i zasadniczy sposób, 
gdyby upoważniono ją do przyjmowania aktów delegowanych w tym zakresie. Przepisy 
dotyczące składników powinny być ustalane raczej w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 

skreślony
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dodatków.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą decyzji o ograniczeniu lub zakazaniu danego wyrobu ze względu na zawarte w nim 
dodatki, o czym mowa w ust. 7 i 8, muszą być rzetelne i wymierne dowody naukowe. Ponadto 
należy ją przedyskutować w kontekście przyszłego przeglądu przedmiotowej dyrektywy.
Oprócz tego kwestie te są uznawane za istotne elementy aktu ustawodawczego i jakakolwiek 
zmiana tych elementów powinna podlegać zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

9. Jeżeli dowody naukowe wykazują, że 
pewne dodatki lub ich określona ilość 
wzmacnia, na etapie spożycia, toksyczne 
lub uzależniające skutki wywoływane 
przez wyroby tytoniowe dopiero po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia, łącznie ze standardowymi 
marginesami bezpieczeństwa, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków przez odpowiednią zmianę 
załącznika -I.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją wykazu pozytywnego jako warunku wstępnego stosowania dodatków 
przepis dotyczący ustalenia przez Komisję poziomów maksymalnych powinien mieć 
zastosowanie do dodatków, które są toksyczne lub uzależniające, tylko jeżeli są obecne w 
określonym stężeniu.
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Poprawka 560
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, stosuje się zwykłą 
procedurę ustawodawczą w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

Or. el

Uzasadnienie

W celu określenia maksymalnych poziomów dodatków, które według danych naukowych 
znacznie wzmacniają toksyczne lub uzależniające działanie wyrobów tytoniowych, stosuje się 
zwykłą procedurę ustawodawczą.

Poprawka 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia na 
podstawie normy uznanej na szczeblu 
międzynarodowym, na etapie spożycia, 
toksyczne lub uzależniające skutki 
wywoływane przez wyroby tytoniowe, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 



PE510.715v01-00 42/63 AM\935758PL.doc

PL

dodatków. celu określenia maksymalnych poziomów 
tych dodatków.

Or. de

Poprawka 562
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie decyzje w przedmiotowej dyrektywie mają wysoce polityczny charakter. Wszelkie 
zmiany należy wprowadzać za pośrednictwem zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 563
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5. Komisja jest uprawniona do 

skreślony
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

Or. fi

Poprawka 564
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

skreślony

Or. cs

Poprawka 565
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 

skreślony
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Komisji.

Or. en

Poprawka 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i jednakowej ochrony wszystkich 
konsumentów w całej UE wyroby tytoniowe inne niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów powinny podlegać jednakowym wymogom dotyczącym etykietowania.

Poprawka 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5. Komisja jest uprawniona do 

skreślony
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmiany art. 6 ust. 1.

Poprawka 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia dotyczące dodatków nie powinny skutkować powstaniem luk prawnych. Środki 
aromatyzujące stosowane w takich produktach jak cygaretki i tytoń do fajki wodnej, mimo że 
wykorzystywane w mniejszych ilościach w porównaniu z papierosami i tytoniem do 
samodzielnego skręcania papierosów, są też atrakcyjne dla młodych konsumentów.

Poprawka 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy,
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione z zakazów 
określonych w ust. 1 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby tytoniowe bezdymne są używane głównie przez starsze pokolenie i powinny zostać 
zwolnione z zakazu nałożonego na aromaty charakterystyczne. Ponadto przepisy powinny 
wspierać tradycyjne wyroby tytoniowe oraz wyroby, które wiążą się z mniejszym ryzykiem niż 
papierosy.

Poprawka 570
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Aromaty używane w tytoniu do 
stosowania doustnego (snusu) są 
zwolnione z przepisów określonych w ust. 
1. Jeżeli Szwecja nie przyjmie środków 
dotyczących aromatów na podstawie 
konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu i 
wytycznych do tej konwencji w ciągu 
czterech lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
zniesienia tego zwolnienia.
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Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie wyroby tytoniowe powinny podlegać tym samym przepisom dotyczącym składników, 
z wyjątkiem snusu, który stanowi bardzo szczególny przypadek. Choć UE jest w pełni 
uprawniona do regulowania kwestii dodatków w snusie, to z uwagi na niezwykle 
newralgiczny charakter tej kwestii w Szwecji, kraj ten powinien mieć możliwość 
samodzielnego stanowienia o dodatkach w tym rodzaju tytoniu. Jeżeli Szwecja nie podejmie 
stosownych decyzji w ciągu czterech lat, zastosowanie powinny mieć takie same zasady jak w 
przypadku innych wyrobów tytoniowych.

Poprawka 571
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy,
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione z zakazów 
określonych w ust. 1 i 5.

Or. de

Poprawka 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i tytoń do stosowania 
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są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

doustnego są zwolnione z zakazów 
określonych w ust. 1 i 5.

Or. de

Uzasadnienie

Konsumpcja tradycyjnej tabaki i tytoniu do żucia ogranicza się do nielicznych regionów 
Europy i stanowi element obyczajowości. Ponadto konsumentami tabaki i tytoniu do żucia są 
głównie osoby starsze. Również w przypadku przepisów dotyczących etykietowania zgodnie z 
art. 10 i 11 do tabaki i tytoniu do żucia zastosowanie mają te same, mniej restrykcyjne 
przepisy niż przepisy mające zastosowanie do cygar, cygaretek i tytoniu fajkowego. Dlatego w 
art. 6 powinno obowiązywać to samo zwolnienie.

Poprawka 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona w drodze 
aktów wykonawczych do zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności o co najmniej 20% w 10 
państwach członkowskich o największych 
rynkach według danych dotyczących 
sprzedaży przekazanych zgodnie z art. 5 
ust. 4; lub wzrost częstości spożycia danej 
kategorii wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 10 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
____ [this date will be set at the moment 
of adoption of the Directive] r. lub według 
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równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term.It is also important to redefine "substantial change 
of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the current
definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would be easily 
achievable without generating any substantial change in the volume market. This is because 
the market in 10 of the member countries is currently extremely low.

Poprawka 574
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. de

Uzasadnienie

Zwolnienie z zakazów stosowania niektórych wyrobów tytoniowych dotyczy zakresu 
stosowania art. 6. Ewentualne zniesienie tych zwolnień powinno zatem pozostać jako istotne 
postanowienie w gestii obu współprawodawców w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
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Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. it

Uzasadnienie

Do istotnych elementów dyrektywy powinna mieć zastosowanie zwykła procedura 
ustawodawcza.

Poprawka 576
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja mogłaby zmienić przedmiotową dyrektywę w jednostronny i zasadniczy sposób, 
gdyby upoważniono ją do przyjmowania aktów delegowanych w tym zakresie. Przepisy 
dotyczące składników powinny być ustalane raczej w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka 577
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 6 ust. 10 zawiera istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie jest objęty 
zakresem stosowania aktów delegowanych.

Poprawka 578
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów, tytoń do fajki wodnej i 
wyroby tytoniowe bezdymne są zwolnione 
z zakazów określonych w ust. 1 i 5.
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu zniesienia tego zwolnienia, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji na 
podstawie danych dostarczonych przez 
właściwe organy państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Wysokie spożycie tytoniu przez młodzież z wykorzystaniem fajek wodnych, takich jak szisza, 
zasługuje na zwiększoną uwagę pod względem zdrowia. Dlatego istotne jest, by 
postanowienia art. 6 dotyczące informacji do udzielania w odniesieniu do składników i art. 10 
dotyczące informacji zdrowotnych miały również zastosowanie do tych produktów.

Poprawka 579
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Zwolnieniu podlega również tabaka.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu zniesienia tego zwolnienia, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. de

Poprawka 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów, tytoń do fajki wodnej i 
wyroby tytoniowe bezdymne są zwolnione 
z zakazów określonych w ust. 1 i 5.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu zniesienia tego zwolnienia, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. ro

Poprawka 581
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
nie są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

Or. el

Uzasadnienie

Dyrektywa ma w jednakowym stopniu chronić wszystkich konsumentów wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów, tytoń do fajek wodnych i 
wyroby tytoniowe bezdymne są zwolnione 
z zakazów określonych w ust. 1 i 5.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu zniesienia tego zwolnienia, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. it

Uzasadnienie

Badanie Eurobarometr wykazało, że palenie fajek wodnych jest bardziej popularne wśród 
młodzieży i studentów niż wśród innych grup ludności.

Poprawka 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. W celu wprowadzenia danego 
składnika do załącznika -I producenci i 
importerzy składają wniosek do Komisji.
Do wniosku należy dołączyć następujące 
informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwa handlowa 
oraz stały adres wnioskodawcy;
b) nazwa chemiczna składnika;
c) funkcja składnika i maksymalna ilość 
na jednego papierosa; oraz
d) jasny dowód poparty danymi 
naukowymi, że dany składnik nie jest 
objęty żadnym z kryteriów wykluczenia 
wymienionych w niniejszym artykule.
Komisja może zwrócić się do odnośnego 
komitetu naukowego o opinię, czy dany 
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składnik jest objęty którymkolwiek z 
kryteriów wykluczenia wymienionych w 
niniejszym artykule jako taki czy też tylko 
w określonym stężeniu. Komisja 
podejmuje decyzję zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 1 nie później niż rok po 
otrzymaniu danego wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować procedurę włączania składników do wykazu pozytywnego.

Poprawka 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Z zakresu stosowania art. 6 niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć tytoń do 
stosowania doustnego (snus).

Or. sv

Uzasadnienie

Z uwagi na powszechny zakaz sprzedaży snusu (tytoniu do stosowania doustnego) w UE, z 
transgranicznego punktu widzenia nie ma potrzeby regulowania zawartości snusu na szczeblu 
UE. Kwestię tę powinno uregulować na szczeblu krajowym państwo członkowskie, w którym 
sprzedaż snusu jest dopuszczalna, czyli Szwecja. Wniosek Komisji w sprawie dyrektywy w 
niewystarczającym stopniu reguluje np. kwestię szkodliwych dodatków. Zupełnie pomija się 
substancje szkodliwe dla zdrowia, natomiast przewiduje się rygorystyczne przepisy odnośnie 
do zwykłych środków aromatyzujących.

Poprawka 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 6 a
Ustanawia się Fundusz Wsparcia dla 
Plantatorów Tytoniu w rejonach jego 
produkcji, kompensujący straty 
poniesione przez tych plantatorów w 
wyniku implementacji dyrektywy. Środki 
finansowe z tego funduszu są 
przeznaczone dla plantatorów dotkniętych 
redukcją zapotrzebowania na surowiec 
tytoniowy, jak również chcących wycofać 
się z uprawy tytoniu i zmienić profil 
produkcji.

Or. pl

Uzasadnienie

W wyniku wdrożenia przepisów dyrektywy nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na surowiec 
tytoniowy z UE i ewentualne jego zastępowanie surowcem z krajów trzecich, co oznacza 
zmniejszenie dochodów plantatorów oraz wzrost bezrobocia. W związku z powyższym należy 
ustanowić Fundusz Wsparcia dla Plantatorów Tytoniu przeznaczony dla plantatorów 
dotkniętych redukcją zapotrzebowania na surowiec tytoniowy, jak również chcących wycofać 
się z uprawy tytoniu i zmienić profil produkcji.

Poprawka 586
Marit Paulsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym 
wyrobów tytoniowych i opakowaniu 
zbiorczym zamieszcza się ostrzeżenia 
zdrowotne w języku bądź językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym wyrób jest wprowadzany do 
obrotu.

1. Z wyjątkiem wyrobów, o których mowa 
w art. 15, na każdym opakowaniu 
jednostkowym wyrobów tytoniowych i 
opakowaniu zbiorczym zamieszcza się 
ostrzeżenia zdrowotne w języku bądź 
językach urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym wyrób jest 
wprowadzany do obrotu.

Or. en
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Poprawka 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym 
wyrobów tytoniowych i opakowaniu 
zbiorczym zamieszcza się ostrzeżenia 
zdrowotne w języku bądź językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym wyrób jest wprowadzany do 
obrotu.

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym 
wyrobów tytoniowych i opakowaniu 
zbiorczym, z wyjątkiem opakowań 
celofanowych stosowanych w sprzedaży 
detalicznej, zamieszcza się ostrzeżenia 
zdrowotne w języku bądź językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym wyrób jest wprowadzany do 
obrotu.

Or. es

Uzasadnienie

Ta uwaga jest już uwzględniona w obecnej dyrektywie. Ponadto poprzez celofan, który jest 
przezroczysty, widać ostrzeżenia zdrowotne figurujące na wewnętrznym opakowaniu.

Poprawka 588
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ostrzeżenia zdrowotne zajmują całą 
przeznaczoną dla nich płaszczyznę; nie 
można zamieszczać uwag do tych 
ostrzeżeń, przeformułowywać ich ani 
odnosić się do nich w jakikolwiek sposób.

2. Ostrzeżenia zdrowotne zajmują całą 
przeznaczoną dla nich płaszczyznę.

Or. nl

Poprawka 589
Daniël van der Stoep
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy użyciu 
innego środka; ostrzeżenia te nie mogą 
być też ukrywane ani zasłaniane poprzez 
otwarcie opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. nl

Poprawka 590
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
umieszcza się je w usuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane

Or. cs

Poprawka 591
Renate Sommer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

Or. de

Poprawka 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami umożliwiającymi śledzenie 
ruchu i pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.
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Or. en

Poprawka 593
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego. Te same nadrzędne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
uzasadniają utrzymanie przepisu 
określonego w dyrektywie 2001/37/WE, 
umożliwiającego w przypadku pudełek 
cygar umieszczanie ostrzeżeń za pomocą 
nieusuwalnych naklejek.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie przepisu zapisanego w dyrektywie z 2001 r. z 
oczywistych powodów związanych z kosztami dla poszczególnych segmentów rynku.

Poprawka 594
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
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drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju nieprzezroczystymi
osłonami, torebkami, obwolutami, 
pudełkami czy też przy użyciu innego 
środka; ostrzeżenia te nie mogą być też 
ukrywane ani zasłaniane poprzez otwarcie 
opakowania jednostkowego.

Or. de

Uzasadnienie

Umieszczanie ostrzeżenia na przezroczystym opakowaniu wydaje się bezcelowe, ponieważ 
ostrzeżenia są dobrze widoczne przez przezroczystą osłonę.

Poprawka 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego. W przypadku wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń 
do samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, ostrzeżenia 
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zdrowotne można umieszczać na 
naklejkach, pod warunkiem że nie da się 
ich odkleić.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na różnorodność opakowań oraz produkcję w niewielkich seriach ostrzeżenia, 
które można zamieszczać na naklejkach, są istotne dla producentów. To odstępstwo 
przewiduje również dyrektywa 2001/37/WE.

Poprawka 596
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

Na wyrobach produkowanych w 
mniejszych ilościach dozwolone jest 
umieszczanie ostrzeżeń zdrowotnych na 
etykietach samoprzylepnych, pod 
warunkiem, że etykiety te będą naklejane 
w miejscu pochodzenia, a ich usunięcie 
spowoduje zniszczenie opakowania.

Or. es

Poprawka 597
Andrés Perelló Rodríguez
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zapewnić czytelność i widoczność 
ostrzeżeń mieszanych, w szczególności 
obrazkowych, na opakowaniach z 
materiałów, na których umieszczanie 
nadruków jest trudne lub niemożliwe, 
można umieszczać etykiety 
samoprzylepne, pod warunkiem, że nie 
będzie można tych etykiet odkleić.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby ostrzeżenia zdrowotne były wyraźnie czytelne na opakowaniach 
metalowych lub drewnianych, na których nie jest łatwo umieścić nadruk.


