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Poprawka 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niepowtarzalny identyfikator umożliwia 
ustalenie:

2. Niepowtarzalny, bezpieczny i 
niemożliwy do powielenia identyfikator 
umożliwia ustalenie:

Or. pl

Uzasadnienie

Identyfikator powinien być bezpieczny i niemożliwy do powielenia, co oznacza, że nie może go 
stanowić szereg cyfr i liter bez dodatkowych zabezpieczeń, gdyż bez większych problemów 
tego typu zabezpieczenia są kopiowane.

Poprawka 943
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nazwy wyrobu; e) opisu wyrobu;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o ust. 2 lit. e), proponuje się dostosowanie używanej terminologii do 
terminologii odnośnego protokołu WHO.

Poprawka 944
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rynku, na którym wyrób ma być 
wprowadzany do sprzedaży detalicznej;

skreślona

Or. it

Poprawka 945
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; skreślona

Or. it

Poprawka 946
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; skreślona

Or. cs

Poprawka 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; skreślona
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Or. it

Uzasadnienie

Tego rodzaju śledzenie ruchu nie jest obecnie przewidziane w Protokole do Ramowej 
konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i jego wprowadzenie 
mogłoby postawić wiele podmiotów w sytuacji niemożności kontynuowania działalności na 
rynku, a w konsekwencji spowodować zagrożenie dla konkurencji.

Poprawka 948
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g
2012/0366(COD)
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; g) planowanej trasy transportu, daty 
transportu, przeznaczenia transportu, 
nadawcy i odbiorcy;

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wniosek w sprawie dyrektywy był dostosowany do zobowiązań podjętych w 
ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu oraz do protokołu do tej konwencji. 

Poprawka 949
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; g) planowanej trasy transportu, daty 
wysyłki, miejsca przeznaczenia, miejsca 
wyjazdu i odbiorcy;

Or. fr
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Poprawka 950
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; g) trasy transportu między producentem a 
pierwszym klientem i wykorzystanymi 
magazynami;

Or. es

Poprawka 951
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w stosownych przypadkach, importera 
do Unii;

skreślona

Or. it

Poprawka 952
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w stosownych przypadkach, importera 
do Unii;

skreślona

Or. cs

Poprawka 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w stosownych przypadkach, importera 
do Unii;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Tego rodzaju śledzenie ruchu nie jest obecnie przewidziane w Protokole do Ramowej 
konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i jego wprowadzenie 
mogłoby postawić wiele podmiotów w sytuacji niemożności kontynuowania działalności na 
rynku, a w konsekwencji spowodować zagrożenie dla konkurencji.

Poprawka 954
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) rzeczywistej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego, w tym wszystkich 
wykorzystanych magazynów;

skreślona

Or. it

Poprawka 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) rzeczywistej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego, w tym wszystkich 

i) trasy transportu z miejsca produkcji do 
pierwszego podmiotu, który nabył wyrób, 
w tym wszystkich wykorzystanych 
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wykorzystanych magazynów; magazynów;

Or. it

Uzasadnienie

Tego rodzaju śledzenie ruchu nie jest obecnie przewidziane w Protokole do Ramowej 
konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i jego wprowadzenie 
mogłoby postawić wiele podmiotów w sytuacji niemożności kontynuowania działalności na 
rynku, a w konsekwencji spowodować zagrożenie dla konkurencji.

Poprawka 956
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) rzeczywistej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego, w tym wszystkich 
wykorzystanych magazynów;

i) rzeczywistej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego odbiorcy, w tym 
wszystkich wykorzystanych magazynów;

Or. en

Uzasadnienie

Śledzenie dostaw aż do pierwszego punktu detalicznego jest bardzo trudne i uciążliwe w 
praktyce. Proponuje się zatem odniesienie do pierwszego „odbiorcy”.

Poprawka 957
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) rzeczywistej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego, w tym wszystkich 
wykorzystanych magazynów;

i) rzeczywistej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego klienta, w tym 
wszystkich wykorzystanych magazynów;
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Or. es

Poprawka 958
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) rzeczywistej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego, w tym wszystkich 
wykorzystanych magazynów;

i) szacunkowej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego, w tym wszystkich 
wykorzystanych magazynów;

Or. el

Poprawka 959
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego;

skreślona

Or. it

Poprawka 960
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 

skreślona
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produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego;

Or. el

Poprawka 961
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego;

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego odbiorcy;

Or. en

Uzasadnienie

Śledzenie dostaw aż do pierwszego punktu detalicznego jest bardzo trudne i uciążliwe w 
praktyce. Proponuje się zatem odniesienie do pierwszego „odbiorcy”.

Poprawka 962
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego;

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego nabywcy;

Or. cs

Poprawka 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego;

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego podmiotu, który 
nabył wyrób;

Or. it

Uzasadnienie

Tego rodzaju śledzenie ruchu nie jest obecnie przewidziane w Protokole do Ramowej 
konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i jego wprowadzenie 
mogłoby postawić wiele podmiotów w sytuacji niemożności kontynuowania działalności na 
rynku, a w konsekwencji spowodować zagrożenie dla konkurencji.

Poprawka 964
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego;

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego klienta;

Or. es

Poprawka 965
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera k
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) faktury, numeru zamówienia i 
dowodów płatności wszystkich podmiotów, 
które nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego punktu 
detalicznego.

skreślona

Or. it

Poprawka 966
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) faktury, numeru zamówienia i 
dowodów płatności wszystkich podmiotów, 
które nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego punktu 
detalicznego.

skreślona

Or. el

Poprawka 967
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego punktu 
detalicznego.

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego odbiorcy.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami.

Poprawka 968
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego punktu 
detalicznego.

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego nabywcy.

Or. cs

Poprawka 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego punktu 
detalicznego.

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego podmiotu, który 
nabył wyrób.

Or. it

Uzasadnienie

Tego rodzaju śledzenie ruchu nie jest obecnie przewidziane w Protokole do Ramowej 
konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i jego wprowadzenie 
mogłoby postawić wiele podmiotów w sytuacji niemożności kontynuowania działalności na 
rynku, a w konsekwencji spowodować zagrożenie dla konkurencji.
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Poprawka 970
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
niepowtarzalne identyfikatory opakowań 
jednostkowych były połączone z 
niepowtarzalnymi identyfikatorami 
opakowań zbiorczych. Wszelkie zmiany 
w połączeniach między opakowaniami 
jednostkowymi a zbiorczymi należy 
rejestrować w bazie danych, o której 
mowa w ust. 6.

Or. en

Poprawka 971
Jutta Haug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie dbają również 
o to, aby wyroby papierosowe 
przeznaczone na rynek unijny lub 
wprowadzane na nim do obrotu były 
produkowane w sposób na tyle 
skomplikowany, by zabezpieczyć wyrób 
końcowy przed podrobieniem.
Obejmuje to następujące zabezpieczenia:
a) papier papierosowy; 
b) papier ustnikowy;
c) znaki wodne;
c) perforacja;
d) nadruk rotograwiurowy;
e) nadruk wielokolorowy;
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Or. en

Poprawka 972
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego, a także 
wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów.
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

3. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego i zbiorczego, a 
także wszystkie przemieszczenia tych 
opakowań aż do momentu, w którym 
podmioty te przestały być w posiadaniu 
tych wyrobów, oraz przekazywały 
odpowiednie dane drogą elektroniczną do 
ośrodka przechowywania danych, zgodnie 
z ust. 6. Obowiązek ten może być 
wykonywany poprzez rejestrowanie w 
formie zagregowanej, na przykład 
opakowań zbiorczych, o czym mowa w ust.
2a.

Or. en

Poprawka 973
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie przekazania każdego 
opakowania jednostkowego od producenta 
do pierwszego nabywcy, a także wszystkie 
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podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego, a także 
wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów. 
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

przemieszczenia tych opakowań aż do 
momentu, w którym podmioty te przestały 
być w posiadaniu tych wyrobów.
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych. 

Or. cs

Poprawka 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego, a także 
wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów.
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego i zbiorczego 
opakowania transportowego, a także 
wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów.
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 975
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego, a także 
wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów. 
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
odbiorcą, rejestrowały moment wejścia w 
posiadanie każdego opakowania 
jednostkowego, a także wszystkie 
przemieszczenia tych opakowań aż do 
momentu, w którym podmioty te przestały 
być w posiadaniu tych wyrobów. 
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi podobnymi poprawkami.

Poprawka 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego, a także 
wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów. 
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do pierwszego 
podmiotu, który nabył wyrób, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego, a także 
wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów. 
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

Or. it

Uzasadnienie

Tego rodzaju zobowiązania w zakresie śledzenia ruchu i pochodzenia nie są obecnie 
przewidziane w Protokole do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o 
ograniczeniu użycia tytoniu, który to protokół ogranicza je do pierwszego podmiotu, a ich 
rozszerzenie zwiększyłoby stopień złożoności procedur.

Poprawka 977
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego, a także 

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
klientem, rejestrowały moment wejścia w 
posiadanie każdego opakowania 
jednostkowego. Obowiązek ten może być 
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wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów. 
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

wykonywany poprzez rejestrowanie w 
formie zagregowanej, na przykład 
opakowań zbiorczych, o ile pozostaje 
możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia 
opakowań jednostkowych.

Or. es

Poprawka 978
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Technologia wykorzystywana do 
śledzenia ruchu i lokalizacji powinna 
należeć do jednostek gospodarczych, które 
nie są prawnie ani handlowo powiązane z 
przemysłem tytoniowym, i powinna być 
stosowana przez te jednostki.

Or. es

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby oddzielić podmiot kontrolowany od podmiotu kontrolującego.

Poprawka 979
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 

skreślony
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gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności. 
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6.

Or. it

Poprawka 980
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności. 
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali pierwszym nabywcom 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności.
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6. 

Or. cs
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Poprawka 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności.
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie, określone przez państwa 
członkowskie, urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności.
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny określić typ takiego urządzenia.

Poprawka 982
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
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przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności.
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6.

przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do
pierwszego odbiorcy, w tym importerom, 
magazynom i przedsiębiorstwom 
transportowym, odpowiednie urządzenia 
umożliwiające rejestrowanie wyrobów 
tytoniowych, które podmioty te nabywają, 
sprzedają, przechowują, transportują lub na 
których dokonują innego rodzaju 
czynności. Urządzenia te mogą 
odczytywać i przekazywać dane w formie 
elektronicznej do ośrodka przechowywania 
danych zgodnego z ust. 6.

Or. en

Poprawka 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności. 
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym podmiotem, który nabył wyrób, 
w tym importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności. 
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej, 
w oparciu o normy międzynarodowe, do 
ośrodka przechowywania danych zgodnego 
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z ust. 6.

Or. it

Uzasadnienie

Tego rodzaju postanowienia nie są obecnie przewidziane w Protokole do Ramowej konwencji 
Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i ich stosowanie wiązałoby się 
z obciążeniami dla wielu podmiotów, które nie byłyby w stanie kontynuować działalności na 
rynku, co w konsekwencji spowodowałoby również zagrożenie dla konkurencji.

Poprawka 984
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności. 
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
pierwszego klienta, w tym importerom, 
magazynom i przedsiębiorstwom 
transportowym, odpowiednie urządzenia 
umożliwiające rejestrowanie wyrobów 
tytoniowych, które podmioty te nabywają, 
sprzedają, przechowują, transportują lub na 
których dokonują innego rodzaju 
czynności. Urządzenia te mogą 
odczytywać i przekazywać dane w formie 
elektronicznej do ośrodka przechowywania 
danych zgodnego z ust. 6.

Or. es

Poprawka 985
Cristiana Muscardini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Żaden podmiot gospodarczy 
uczestniczący w obrocie wyrobami 
tytoniowymi nie może zmieniać ani 
usuwać zarejestrowanych danych, jednak 
podmiot gospodarczy, który wprowadził 
dane, i inne podmioty gospodarcze, 
których dana transakcja bezpośrednio 
dotyczy, takie jak dostawca lub odbiorca, 
mogą wprowadzać uwagi do uprzednio 
wprowadzonych danych. Podmioty 
gospodarcze, których dotyczy transakcja, 
dodają prawidłowe dane i odniesienie do 
poprzedniego wpisu, który ich zdaniem 
wymaga poprawienia. W wyjątkowych 
okolicznościach, pod warunkiem 
otrzymania odpowiednich dowodów, 
właściwy organ w państwie członkowskim, 
w którym nastąpiła rejestracja danych, 
lub, jeżeli miała ona miejsce poza Unią 
Europejską, właściwy organ w państwie 
członkowskim przywozu, może zezwolić na 
zmianę lub usunięcie uprzednio 
zarejestrowanych danych.

skreślony

Or. it

Poprawka 986
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną 
stroną trzecią, która prowadzi ośrodek 
przechowywania danych dotyczących 
danego producenta i importera. Ośrodek 

skreślony
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przechowywania danych fizycznie 
znajduje się na terytorium Unii. 
Odpowiedniość strony trzeciej, w 
szczególności jej niezależność i zdolności 
techniczne, jak też samą umowę, 
zatwierdza i monitoruje audytor 
zewnętrzny, proponowany i opłacany 
przez producenta tytoniu oraz 
zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W 
należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie lub Komisja mogą 
udzielić producentom lub importerom 
dostępu do tych informacji, o ile 
szczególnie chronione informacje 
handlowe pozostają pod odpowiednią 
ochroną zgodnie ze stosownymi 
przepisami krajowymi i unijnymi.

Or. it

Poprawka 987
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną 
stroną trzecią, która prowadzi ośrodek 
przechowywania danych dotyczących
danego producenta i importera. Ośrodek 
przechowywania danych fizycznie znajduje 
się na terytorium Unii. Odpowiedniość 
strony trzeciej, w szczególności jej 
niezależność i zdolności techniczne, jak też 
samą umowę, zatwierdza i monitoruje 
audytor zewnętrzny, proponowany i 

6. Państwa członkowskie zawierają
umowy w sprawie przechowywania 
danych z niezależną stroną trzecią, która 
prowadzi ośrodek przechowywania danych 
dotyczących producentów i importerów 
wyrobów tytoniowych w granicach ich 
jurysdykcji. Ośrodek przechowywania 
danych fizycznie znajduje się na terytorium 
Unii. Odpowiedniość strony trzeciej, w 
szczególności jej niezależność i zdolności 
techniczne, jak też samą umowę 
zatwierdza i monitoruje audytor 
zewnętrzny powoływany przez Komisję.



PE510.719v01-00 26/60 AM\935762PL.doc

PL

opłacany przez producenta tytoniu oraz 
zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

Koszty związane z umowami o 
przechowywanie danych i audytorem są 
pokrywane przez producentów i 
importerów wyrobów tytoniowych 
proporcjonalnie do liczby 
niepowtarzalnych identyfikatorów 
zarejestrowanych w granicach ich 
jurysdykcji. Państwa członkowskie 
zapewniają pełną i stałą przejrzystość i 
dostępność ośrodków przechowywania 
danych dla właściwych organów państw 
członkowskich, Komisji i dla niezależnej 
strony trzeciej. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie lub 
Komisja mogą udzielić producentom lub 
importerom dostępu do tych informacji, o 
ile szczególnie chronione informacje 
handlowe pozostają pod odpowiednią 
ochroną zgodnie ze stosownymi 
przepisami krajowymi i unijnymi.

Or. en

Poprawka 988
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną 
stroną trzecią, która prowadzi ośrodek 
przechowywania danych dotyczących
danego producenta i importera. Ośrodek 
przechowywania danych fizycznie znajduje 
się na terytorium Unii. Odpowiedniość 
strony trzeciej, w szczególności jej 
niezależność i zdolności techniczne, jak też 
samą umowę, zatwierdza i monitoruje 
audytor zewnętrzny, proponowany i
opłacany przez producenta tytoniu oraz
zatwierdzany przez Komisję. Państwa 

6. Państwa członkowskie zawierają
umowy w sprawie przechowywania 
danych z niezależną stroną trzecią, która 
prowadzi ośrodek przechowywania danych 
dotyczących producentów i importerów 
wyrobów tytoniowych w granicach ich 
jurysdykcji. Ośrodek przechowywania 
danych fizycznie znajduje się na terytorium 
Unii. Odpowiedniość strony trzeciej, w 
szczególności jej niezależność i zdolności 
techniczne, jak też samą umowę 
zatwierdza i monitoruje audytor 
zewnętrzny opłacany przez producenta 
tytoniu oraz powoływany przez Komisję.
Państwa członkowskie zapewniają pełną i 
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członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

stałą przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną 
stroną trzecią, która prowadzi ośrodek 
przechowywania danych dotyczących 
danego producenta i importera. Ośrodek 
przechowywania danych fizycznie znajduje 
się na terytorium Unii. Odpowiedniość 
strony trzeciej, w szczególności jej 
niezależność i zdolności techniczne, jak też 
samą umowę, zatwierdza i monitoruje 
audytor zewnętrzny, proponowany i 
opłacany przez producenta tytoniu oraz 

6. Państwa członkowskie kontrolują, aby 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną 
stroną trzecią, która prowadzi ośrodek 
przechowywania danych dotyczących 
danego producenta i importera. Ośrodek 
przechowywania danych fizycznie znajduje 
się na terytorium Unii. Odpowiedniość 
strony trzeciej, w szczególności jej 
niezależność i zdolności techniczne, jak też 
samą umowę, zatwierdza i monitoruje 
audytor zewnętrzny, proponowany i 
opłacany przez producenta tytoniu oraz 
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zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

Or. pl

Uzasadnienie

Obowiązkiem państw członkowskich jest sprawowanie kontroli nad danymi dostarczanymi 
przez producentów.

Poprawka 990
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dane osobowe były przetwarzane 
wyłącznie zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE.

skreślony

Or. it

Poprawka 991
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8



AM\935762PL.doc 29/60 PE510.719v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym 
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym i 
niewidocznym zabezpieczeniem, 
odpornym na manipulacje, o powierzchni 
co najmniej 1 cm²; zabezpieczenie to 
drukuje się lub umieszcza w nieusuwalny, 
trwały sposób, w żaden sposób nie ukrywa 
się go ani nie zasłania, w tym znakami 
akcyzy lub oznaczeniami ceny lub innymi
elementami wymaganymi prawem.

Or. en

Poprawka 992
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone czytelnym
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.

Or. cs
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Poprawka 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym 
zabezpieczeniem, odpornym na
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego, 
bezpiecznego i niemożliwego do 
powielenia identyfikatora wszystkie 
wprowadzane do obrotu opakowania 
jednostkowe wyrobów tytoniowych były 
opatrzone widocznym zabezpieczeniem, 
odpornym na manipulacje, o powierzchni 
co najmniej 1 cm²; zabezpieczenie to 
drukuje się lub umieszcza w nieusuwalny, 
trwały sposób, w żaden sposób nie ukrywa 
się go ani nie zasłania, w tym znakami 
akcyzy lub oznaczeniami ceny lub innymi 
elementami wymaganymi prawem.

Or. pl

Poprawka 994
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym 
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym 
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje; zabezpieczenie to drukuje się 
lub umieszcza w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się go 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.
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Or. en

Poprawka 995
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym 
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi 
elementami wymaganymi prawem.

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym 
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania. W krajach członkowskich, w
których do wyrobów tytoniowych stosuje 
się znaki akcyzy, a znaki te spełniają 
powyższe wymogi, nie wymaga się 
żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Or. en

Poprawka 996
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone 
zabezpieczeniem odpornym na 
manipulacje; zabezpieczenie to drukuje się 
lub umieszcza w nieusuwalny, trwały 
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umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.

sposób, w żaden sposób nie ukrywa się go 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.

Or. es

Poprawka 997
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu:

skreślony

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;
b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz
c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

Or. it

Poprawka 998
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu:

skreślony

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;
b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz
c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 999
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu:

skreślony

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
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w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;
b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz
c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

Or. cs

Poprawka 1000
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu:

skreślony

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;
b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz
c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.
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Or. de

Poprawka 1001
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu:

skreślony

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;
b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz
c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane przyznane Komisji w ust. 9 są nie do zaakceptowania. Treść tych punktów 
musi zostać uregulowania w samej dyrektywie.

Poprawka 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu:

9. Uwzględniając praktyki, technologie i 
istniejące handlowe aspekty operacyjne, 
jak również światowe standardy w 
zakresie śledzenia ruchu, pochodzenia, 
ustalania autentyczności wyrobów 
masowego użytku, a także związane z nimi 
wymagania określone w Protokole w 
sprawie nielegalnego obrotu wyrobami 
tytoniowymi Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu:

Or. it

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wyraźne odniesienie do istniejących światowych standardów w zakresie 
śledzenia ruchu i pochodzenia, a także sprawdzania i ustalania autentyczności wyrobów. 

Poprawka 1003
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;

skreślona

Or. it

Poprawka 1004
Cristiana Muscardini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz

skreślona

Or. it

Poprawka 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz

b) wprowadzenia międzynarodowych norm 
technicznych oraz standardowych wezwań 
do udzielenia informacji, aby zapewnić 
pełną zgodność systemów używanych do 
etykietowania partii towarów oraz 
powiązanych funkcji z innymi systemami 
w całej Unii.

Or. de

Poprawka 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 

b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
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z innymi systemami w całej Unii; oraz z innymi systemami w całej Unii oraz ze 
standardami międzynarodowymi.

Or. it

Uzasadnienie

Należy przypomnieć o konieczności dalszego uwzględniania istniejących światowych 
standardów w zakresie śledzenia ruchu i pochodzenia, a także sprawdzania i ustalania 
autentyczności wyrobów. 

Poprawka 1007
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

skreślona

Or. it

Poprawka 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

skreślona

Or. it
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Uzasadnienie

Należy przypomnieć o konieczności dalszego uwzględniania istniejących światowych 
standardów w zakresie śledzenia ruchu i pochodzenia, a także sprawdzania i ustalania 
autentyczności wyrobów. 

Poprawka 1009
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sporządzając akty delegowane 
przewidziane w niniejszym ustępie, 
Komisja uwzględnia istniejące praktyki, 
technologie oraz międzynarodowe normy 
w zakresie śledzenia ruchu i pochodzenia, 
a także potwierdzania autentyczności dóbr 
szybko zbywalnych, jak i odnośne wymogi 
na mocy protokołu WHO mającego na 
celu zlikwidowanie nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi.

Or. en

Poprawka 1010
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione ze stosowania 
ust. 1 – 8 przez okres 5 lat od daty, o której 
mowa w art. 25 ust. 1.

skreślony

Or. it
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Poprawka 1011
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione ze stosowania 
ust. 1 – 8 przez okres 5 lat od daty, o której 
mowa w art. 25 ust. 1.

skreślony

Or. fi

Poprawka 1012
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione ze stosowania 
ust. 1 – 8 przez okres 5 lat od daty, o której 
mowa w art. 25 ust. 1.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione ze stosowania 
ust. 1 – 8 przez okres 10 lat od daty, o 
której mowa w art. 25 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Protokołu mającego na celu zlikwidowanie nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu należy 
wprowadzić 10-letni okres przejściowy dla wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i dla 
tytoniu do samodzielnego skręcania.

Poprawka 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione ze stosowania 
ust. 1 – 8 przez okres 5 lat od daty, o której 
mowa w art. 25 ust. 1.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy,
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i tytoń do fajki wodnej są 
zwolnione ze stosowania ust. 1 – 8 przez 
okres 5 lat od daty, o której mowa w art. 25 
ust. 1.

Or. ro

Poprawka 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione ze stosowania 
ust. 1 – 8 przez okres 5 lat od daty, o której 
mowa w art. 25 ust. 1.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione ze stosowania 
ust. 1 – 8 przez okres 10 lat od daty, o 
której mowa w art. 25 ust. 1.

Or. it

Uzasadnienie

Zob. art. 8 ust. 3 Protokołu do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o 
ograniczeniu użycia tytoniu mającego na celu zlikwidowanie nielegalnego handlu wyrobami 
tytoniowymi.

Poprawka 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 15 skreślony
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Tytoń do stosowania doustnego
Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz tytoniu do stosowania doustnego jest nieproporcjonalny i sprzeczny z ideą rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 1016
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Państwa członkowskie zezwalają na 
wprowadzanie do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego.

Or. nl

Poprawka 1017
Morten Messerschmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa
członkowskie mają prawo decydowania 
na szczeblu krajowym o ewentualnym 
wprowadzeniu zakazu sprzedaży tytoniu 
do stosowania doustnego.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji. Zakaz ten nie 
powinien jednak dotyczyć tradycyjnych 
wyrobów tytoniowych do stosowania 
doustnego, które mogą być dozwolone w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 1019
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji. Etykietowanie 
tytoniu do stosowania doustnego podlega 
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takim samym zasadom jak etykietowanie 
innych wyrobów tytoniowych 
bezdymnych.

Or. fi

Poprawka 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zakazują
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Państwa członkowskie mogą zakazać
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Uzasadnienie

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different member states because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

Poprawka 1021
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych bezdymnych, takich jak tytoń
do stosowania doustnego, tytoń do żucia i 
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Austrii, Finlandii i Szwecji. tabaka, bez uszczerbku dla postanowień 
art. 151 Aktu przystąpienia Austrii, 
Finlandii i Szwecji.

Or. fi

Poprawka 1022
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Państwa członkowskie oraz obszary tych 
państw, w których tradycyjnie zażywa się 
tytoń do stosowania doustnego, mają 
możliwość wniesienia o krajowe lub 
regionalne zwolnienie z tego zakazu z 
przyczyn kulturowych lub historycznych.

Or. sv

Uzasadnienie

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

Poprawka 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Jeżeli jest to konieczne w celu osiągnięcia 
wysokiego stopnia ochrony zdrowia, 
państwa członkowskie mogą zakazać
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo wprowadzenia zakazu tytoniu do stosowania 
doustnego, ale nie powinny mieć takiego obowiązku.

Poprawka 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa się maksymalne limity substancji 
toksycznych i rakotwórczych znajdujących 
się we wprowadzanych na rynek 
bezdymnych wyrobach tytoniowych. 
Substancje te i wymagane limity 
wyszczególniono w [nowym] załączniku 
III.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje zakaz dotyczący tytoniu do stosowania doustnego normą jakości 
produktu dla wszystkich wyrobów tytoniowych bezdymnych. Zamiast zakazywać najmniej 
niebezpiecznych wyrobów tytoniowych bezdymnych, pozwoli to usunąć z rynku wyroby 
najbardziej niebezpieczne, co jest spójne z celami rynku wewnętrznego w zakresie zdrowia. 
Część ta przejmuje zalecenia regulacyjne grupy analitycznej WHO ds. regulacji wyrobów 
tytoniowych – sprawozdanie na temat podstawy naukowej regulacji dotyczącej wyrobów 
tytoniowych, seria technicznych sprawozdań WHO, nr 955 (2010).



AM\935762PL.doc 47/60 PE510.719v01-00

PL

Poprawka 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność za uregulowanie składu 
snusu należy do państwa członkowskiego, 
w którym sprzedaż tego rodzaju tytoniu 
jest dozwolona zgodnie z art. 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji. 
Dlatego też snus powinno się wyłączyć z 
przepisów art. 6 niniejszej dyrektywy.

Or. sv

Uzasadnienie

Z uwagi na ogólny zakaz sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego (snusu) w UE brak jest 
zainteresowania transgranicznym uregulowaniem kwestii zawartości snusu na szczeblu UE. 
Kwestię tę powinno się mianowicie uregulować na szczeblu krajowym w tym państwie 
członkowskim (Szwecja), w którym sprzedaż jest dozwolona. Wniosek Komisji w sprawie 
dyrektywy jest niezadowalający jeżeli chodzi o uregulowanie przykładowo szkodliwych dla 
zdrowia dodatków. Brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących substancji, które mogą 
być szkodliwe dla zdrowia, podczas gdy wprowadza się rygorystyczne przepisy dotyczące 
dodatków smakowych.

Poprawka 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytoń do stosowania doustnego nie jest 
objęty postanowieniami niniejszej 
dyrektywy z wyjątkiem art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
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harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled.A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either:A. removing obstacles to trade which 
arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
of the internal market;or B. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws.Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states.For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise

Poprawka 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu dostosowania substancji i wartości 
granicznych, o których mowa w ust. 1a i 
załączniku III, uwzględniając postęp 
naukowy i normy ustalone na szczeblu 
międzynarodowym, z poszanowaniem 
zasady proporcjonalności i 
niedyskryminacji oraz biorąc pod uwagę 
cel rozwijania rynku wewnętrznego 
charakteryzującego się wysokim 
poziomem ochrony zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

W uzasadnionych przypadkach Komisja jest uprawniona do dostosowywania ram 
regulacyjnych, na przykład w celu uwzględnienia metali ciężkich lub innych substancji 
rakotwórczych.
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Poprawka 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 2 – rozdział 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość

Sprzedaż wyrobów tytoniowych na 
odległość

Or. fr

Uzasadnienie

Sprzedaż na odległość, zwłaszcza przez internet, w obrębie jednego państwa członkowskiego, 
może prowadzić do takich samym poważnych skutków zdrowotnych, jak sprzedaż 
transgraniczna.

Poprawka 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 2 – rozdział 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość

Sprzedaż wyrobów tytoniowych

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o spójność z poprawkami tych samych autorów dotyczącymi sprzedaży internetowej 
i eksponowania wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży.

Poprawka 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość

Sprzedaż wyrobów tytoniowych na 
odległość

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprzednia poprawka, w której proponuje się zmianę tytułu rozdziału IV.

Poprawka 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość

Internetowa sprzedaż wyrobów 
tytoniowych

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać wszelkiej sprzedaży internetowej, a nie tylko sprzedaży transgranicznej.  
Skuteczna weryfikacja wieku jest bardzo trudna w środowisku internetowym.

Poprawka 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 

1. Państwa członkowskie zakazują na 
swoim terytorium wszelkiego rodzaju 
transgranicznej sprzedaży na odległość, w 
tym sprzedaży pocztą zwykłą i pocztą 
elektroniczną, sprzedaży telefonicznej, 
telewizyjnej, internetowej lub za pomocą 
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państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

jakiekolwiek innej transakcji 
technologicznej;

Państwa członkowskie zachowują 
uprawnienia do podejmowania decyzji o 
objęciu sprzedaży krajowej zakazem, o 
którym mowa w poprzednim ustępie.

Or. es

Poprawka 1033
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 

1. Państwa członkowskie zakazują 
transgranicznej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych, wyrobów nikotynowych i 
namiastek tytoniu na odległość.
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przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej postaci wniosek jest trudny do wdrożenia i kontrolowania.  Dlatego całkowity 
zakaz sprzedaży na odległość byłby pod tym względem łatwiejszym rozwiązaniem. Zakaz 
powinien obejmować również wyroby nikotynowe i namiastki tytoniu (papierosy ziołowe, 
papierosy elektroniczne), ponieważ są one sprzedawane najczęściej drogą internetową i 
trudno jest tu o kontrolę. Wszystkie te wyroby powinny co najmniej podlegać regulacji 
(ograniczenia wiekowe itp.).

Poprawka 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
zakaz transgranicznej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na odległość.

Or. pl
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Uzasadnienie

Nie ma sposobu prowadzenia realnej kontroli sprzedaży tego typu, szczególnie jeśli chodzi o 
kontrolę wieku nabywcy.

Poprawka 1035
Martina Anderson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie zakazują 
punktom detalicznym mającym siedzibę na
ich terytorium handlu lub prowadzenia 
transgranicznej sprzedaży na odległość i 
sprzedaży internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną przez Komisję transgraniczna internetowa 
sprzedaż wyrobów tytoniowych ułatwia spekulowanie na niższe ceny i jest podatna na 
nielegalny handel, a stosują ją głównie detaliczni sprzedawcy internetowi w celu 
wykorzystania różnic w systemach podatkowych państw członkowskich, osłabiając tym samym 
ich wysiłki zmierzające do zniechęcenia obywateli do palenia za pośrednictwem wysokich 
podatków.
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Poprawka 1036
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie zakazują 
punktom detalicznym mającym siedzibę na
ich terytorium prowadzenia 
transgranicznej sprzedaży na odległość.

Or. en

Uzasadnienie

Transgraniczną sprzedaż na odległość wykorzystuje się ogólnie do sprzedaży podrobionych 
lub nielegalnych wyrobów tytoniowych. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia konsumentów oraz 
utrudnia realizowanie krajowej polityki w zakresie opodatkowania tytoniu mającej na celu 
zwalczanie palenia.

Poprawka 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie wprowadzają
zakaz prowadzenia transgranicznej 
sprzedaży na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii.

Or. it

Uzasadnienie

Transgraniczna sprzedaż na odległość zagroziłaby bezpieczeństwu konsumentów, zwłaszcza 
nieletnich, a ponadto sprzyjałaby nielegalnemu handlowi.

Poprawka 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 

1. Sprzedaż internetowa papierosów i 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów jest zakazana w Unii
Europejskiej.
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znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

Sprzedaż internetowa innych wyrobów 
tytoniowych i wyrobów powiązanych 
zawierających nikotynę stanowi przedmiot 
wzmożonej kontroli w Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wzmocnienie i uściślenie poprawek 42-47 złożonych przez 
sprawozdawczynię Linde McAvan, które przewidują zakaz transgranicznej sprzedaży na 
odległość.

Poprawka 1039
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 

1. Państwa członkowskie zakazują 
transgranicznej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na odległość.
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znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

Or. fi

Poprawka 1040
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie zakazują 
sprzedaży wyrobów tytoniowych na 
odległość.

Or. fi

Poprawka 1041
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie zakazują 
transgranicznej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na odległość.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość, w tym sprzedaży internetowej, wyrobów 
tytoniowych na całym terytorium UE jest najskuteczniejszym sposobem ochrony zdrowia 
młodych ludzi. Podejście to ułatwi egzekwowanie przepisów i stanowi niezbędne i 
proporcjonalne rozwiązanie.

Poprawka 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 

1. Państwa członkowskie wprowadzają
zakaz prowadzenia transgranicznej 
sprzedaży na odległość przez punkty 
detaliczne mające siedzibę na ich 
terytorium.
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rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

Or. it

Poprawka 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 
rejestracji we właściwych organach w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba punktu detalicznego, 
oraz w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Punkty detaliczne, których 
siedziba znajduje się poza Unią, podlegają 
rejestracji we właściwych organach 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się rzeczywiści lub potencjalni 
konsumenci. Wszystkie punkty detaliczne, 
które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość, 
przekazują właściwym organom co 
najmniej następujące informacje:

Państwa członkowskie zakazują na swym 
terytorium sprzedaży wyrobów 
tytoniowych za pośrednictwem Internetu.
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(Poprawka powinna zastąpić cały artykuł).

Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest wprowadzać ograniczenia wiekowe dla sprzedaży tytoniu w Internecie.  Sprzedaż 
tytoniu online odbywa się często z pogwałceniem obowiązujących przepisów, np. odnośnie do 
ostrzeżeń o zagrożeniu dla zdrowia.  Dziewięć państw członkowskich zakazało już sprzedaży 
tytoniu drogą internetową, a zakaz unijny jest prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem 
osiągnięcia postępów w tej dziedzinie.


