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Poprawka 1044
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zakazują 
punktom detalicznym mającym siedzibę 
na ich terytorium dystrybucji darmowych 
lub przecenionych wyrobów tytoniowych 
za pośrednictwem transgranicznych 
kanałów sprzedaży na odległość lub 
za pośrednictwem innych kanałów.

Or. en

Uzasadnienie

Darmowa lub promocyjna dystrybucja wyrobów tytoniowych działa jako zachęta do 
rozpoczęcia palenia i jest skierowana głównie do młodzieży, czego należy uniknąć.

Poprawka 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie może 
ograniczyć z powodów związanych z 
ochroną zdrowia publicznego import 
tytoniu na użytek osobisty. Ograniczenie 
to musi zwłaszcza móc być stosowane, 
jeżeli cena w państwie członkowskim 
zakupu jest znacznie niższa niż w państwie 
członkowskim pochodzenia lub jeżeli 
ostrzeżenia zdrowotne nie figurują w 
języku lub językach urzędowych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość ograniczenia importu tytoniu na użytek osobisty 
z powodów związanych z ochroną zdrowia publicznego oraz w celu walki z nielegalnym 
handlem papierosami.

Poprawka 1046
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sprzedaż internetowa papierosów i 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów jest zakazana w Unii 
Europejskiej.
Sprzedaż internetowa innych wyrobów 
tytoniowych i wyrobów powiązanych 
zawierających nikotynę stanowi przedmiot 
wzmożonej kontroli w Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wprowadzają 
na swoim terytorium zakaz bezpłatnej 
dystrybucji wyrobów tytoniowych lub ich 
dystrybucji po obniżonych cenach, a także 
wymiany otwartych opakowań wyrobów 
tytoniowych na opakowania nowe i 
zamknięte, niezależnie od kanałów 
dystrybucji. 

Or. it



AM\935763PL.doc 5/55 PE510.720v01-00

PL

Uzasadnienie

Działania promocyjne polegające na bezpłatnym rozdawaniu lub wymianie paczek 
papierosów w miejscach publicznych lub w miejscach ogólnie dostępnych są skierowane do 
ludzi młodych, dlatego takie praktyki są nie do przyjęcia.

Poprawka 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nieistotne, jeżeli wdrożony zostanie zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość.

Poprawka 1049
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

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 
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zwalczanie palenia.

Poprawka 1050
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

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 1051
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślony

Or. pl

Poprawka 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 1054
Sari Essayah

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

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. fi

Poprawka 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. it

Poprawka 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Nieistotne, jeżeli wdrożony zostanie zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość.

Poprawka 1057
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

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 1058
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. en
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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 1059
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

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 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 

skreślony
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społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

Or. pl

Poprawka 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 1062
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. fi
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Poprawka 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. it

Poprawka 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nieistotne, jeżeli wdrożony zostanie zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość.

Poprawka 1065
Cristian Silviu Buşoi

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

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

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 1066
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

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 1067
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

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 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślony

Or. pl

Poprawka 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 

skreślona
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wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 1070
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

Or. fi

Poprawka 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

Or. it

Poprawka 1072
Riikka Manner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 
organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 
po opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich.

skreślony

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 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 
organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 

skreślony
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po opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Nieistotne, jeżeli wdrożony zostanie zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość.

Poprawka 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 
organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 
po opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich.

skreślony

Or. pl

Poprawka 1075
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 

skreślony
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organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 
po opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie zgodności z poprawką do ust. 1.

Poprawka 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 
organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 
po opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 1077
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punkty detaliczne mogą rozpocząć 
wprowadzanie do obrotu wyrobów 
tytoniowych w drodze sprzedaży na 
odległość nie wcześniej niż po 
opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich

skreślona

Or. fi

Poprawka 1078
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 
organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 
po opublikowaniu nazwy punktu w
odpowiednich państwach członkowskich.

skreślona

Or. fi

Poprawka 1079
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 
organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 
po opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich

skreślony

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 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 
organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 
po opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich.

skreślony

Or. it
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Poprawka 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich 
publikują, zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, pełen wykaz 
wszystkich zarejestrowanych w tych 
organach punktów detalicznych. Punkty 
detaliczne mogą rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu wyrobów tytoniowych w drodze 
sprzedaży na odległość nie wcześniej niż 
po opublikowaniu nazwy punktu w 
odpowiednich państwach członkowskich.

2. Państwa członkowskie mogą po 
wprowadzeniu krajowej strategii walki ze 
spożywaniem tytoniu ustalić limity 
ilościowe w odniesieniu do przewozu przez 
granicę.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi uzupełnienie wniosku o zakazanie sprzedaży wysyłkowej i 
odpowiada na silne oczekiwania kioskarzy i detalistów europejskich.

Poprawka 1082
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg, 
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 

skreślony
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podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

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 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg, 
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nieistotne, jeżeli wdrożony zostanie zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość.

Poprawka 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg,
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

skreślony

Or. pl

Poprawka 1085
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg, 
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie zgodności z poprawką do ust. 1.
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Poprawka 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg, 
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 1087
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg, 
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

skreślona
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Or. fi

Poprawka 1088
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg, 
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

skreślona

Or. fi

Poprawka 1089
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg, 
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

skreślony
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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 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa i ułatwić jego 
egzekwowanie, państwa członkowskie 
przeznaczenia mogą wprowadzić wymóg, 
by punkt detaliczny wyznaczył osobę 
fizyczną odpowiedzialną za sprawdzanie, 
zanim wyroby tytoniowe dotrą do 
konsumentów, czy są one zgodne z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie niniejszej dyrektywy w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

skreślony

Or. it

Poprawka 1091
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Punkty detaliczne prowadzące sprzedaż 
na odległość posiadają system 
sprawdzania wieku, który w momencie 
sprzedaży sprawdza, czy konsument 
nabywający wyrób spełnia wymogi 
dotyczące minimalnego wieku określone 

skreślony
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w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia. Detalista 
lub wyznaczona osoba fizyczna przekazuje 
właściwym organom szczegółowe 
informacje na temat systemu sprawdzania 
wieku oraz opis jego działania.

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 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Punkty detaliczne prowadzące sprzedaż 
na odległość posiadają system 
sprawdzania wieku, który w momencie 
sprzedaży sprawdza, czy konsument 
nabywający wyrób spełnia wymogi 
dotyczące minimalnego wieku określone 
w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia. Detalista 
lub wyznaczona osoba fizyczna przekazuje 
właściwym organom szczegółowe 
informacje na temat systemu sprawdzania 
wieku oraz opis jego działania.

skreślony

Or. pl

Poprawka 1093
Martina Anderson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Punkty detaliczne prowadzące sprzedaż
na odległość posiadają system 
sprawdzania wieku, który w momencie 
sprzedaży sprawdza, czy konsument 
nabywający wyrób spełnia wymogi 
dotyczące minimalnego wieku określone 
w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia. Detalista 
lub wyznaczona osoba fizyczna przekazuje 
właściwym organom szczegółowe 
informacje na temat systemu sprawdzania 
wieku oraz opis jego działania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nieistotne, jeżeli wdrożony zostanie zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość.

Poprawka 1094
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Punkty detaliczne prowadzące sprzedaż 
na odległość posiadają system 
sprawdzania wieku, który w momencie 
sprzedaży sprawdza, czy konsument 
nabywający wyrób spełnia wymogi 
dotyczące minimalnego wieku określone 
w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia. Detalista 
lub wyznaczona osoba fizyczna przekazuje 
właściwym organom szczegółowe 
informacje na temat systemu sprawdzania 
wieku oraz opis jego działania.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zachowanie zgodności z poprawką do ust. 1.

Poprawka 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Punkty detaliczne prowadzące sprzedaż 
na odległość posiadają system 
sprawdzania wieku, który w momencie 
sprzedaży sprawdza, czy konsument 
nabywający wyrób spełnia wymogi 
dotyczące minimalnego wieku określone 
w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia. Detalista 
lub wyznaczona osoba fizyczna przekazuje 
właściwym organom szczegółowe 
informacje na temat systemu sprawdzania 
wieku oraz opis jego działania.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 1096
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Punkty detaliczne prowadzące sprzedaż 
na odległość posiadają system 
sprawdzania wieku, który w momencie 
sprzedaży sprawdza, czy konsument 
nabywający wyrób spełnia wymogi 

skreślona
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dotyczące minimalnego wieku określone 
w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia. Detalista 
lub wyznaczona osoba fizyczna przekazuje 
właściwym organom szczegółowe 
informacje na temat systemu sprawdzania 
wieku oraz opis jego działania.

Or. fi

Poprawka 1097
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Punkty detaliczne prowadzące sprzedaż 
na odległość posiadają system 
sprawdzania wieku, który w momencie 
sprzedaży sprawdza, czy konsument 
nabywający wyrób spełnia wymogi 
dotyczące minimalnego wieku określone 
w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia. Detalista 
lub wyznaczona osoba fizyczna przekazuje 
właściwym organom szczegółowe 
informacje na temat systemu sprawdzania 
wieku oraz opis jego działania.

skreślony

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 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Punkty detaliczne prowadzące sprzedaż 
na odległość posiadają system 
sprawdzania wieku, który w momencie 
sprzedaży sprawdza, czy konsument 
nabywający wyrób spełnia wymogi 
dotyczące minimalnego wieku określone 
w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia. Detalista 
lub wyznaczona osoba fizyczna przekazuje 
właściwym organom szczegółowe 
informacje na temat systemu sprawdzania 
wieku oraz opis jego działania.

skreślony

Or. it

Poprawka 1099
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 
tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

skreślony

Or. en
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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 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 
tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

skreślony

Or. pl

Poprawka 1101
Martina Anderson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 

skreślony
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tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Nieistotne, jeżeli wdrożony zostanie zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość.

Poprawka 1102
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 
tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie zgodności z poprawką do ust. 1.
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Poprawka 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 
tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 1104
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 
tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 

skreślona



AM\935763PL.doc 35/55 PE510.720v01-00

PL

transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

Or. fi

Poprawka 1105
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 
tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

skreślona

Or. fi

Poprawka 1106
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 

skreślona
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tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

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 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 
tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 
przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

skreślony

Or. it

Poprawka 1108
Gaston Franco



AM\935763PL.doc 37/55 PE510.720v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych
Artykuł 16a 

Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych

Należy ustalić maksymalną ilość wyrobów 
przywożonych z innego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do 
wszystkich wyrobów tytoniowych, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie.
Ilość ta jest określana przez państwa 
członkowskie według sposobu obliczania, 
który uznają za stosowny (np. na osobę, 
na rodzaj pojazdu, ogólnie dla kilku 
wyrobów tytoniowych).

Or. fr

Uzasadnienie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skazał Francję (sprawa C-216/11) w marcu 
2013 r. za naruszenie zobowiązań wynikających z traktatu, nie uwzględniając specyfiki 
wyrobów tytoniowych. Biorąc pod uwagę, że akcyza jest sposobem na zapobieganie spożyciu 
tytoniu, państwa członkowskie nadal powinny dysponować możliwością ograniczania ilości 
tytoniu importowanego z innego państwa w celu ulepszenia swojej polityki w dziedzinie 
zdrowia w związku ze spożyciem tytoniu.

Poprawka 1109
Martina Anderson
w imieniu grupy GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
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Reklama, promocja i informacje o 
wyrobach tytoniowych w punktach ich 

sprzedaży
1. Państwa członkowskie zakazują na 
swym terytorium reklamy, promocji i 
informacji o wyrobach tytoniowych w 
punktach ich sprzedaży.
2. Wyroby tytoniowe są całkowicie 
schowane przed klientem, za wyjątkiem 
sytuacji zakupu lub sprzedaży wyrobów 
tytoniowych, bądź inwentaryzacji, 
uzupełnienia zasobów, szkolenia 
personelu oraz konserwacji miejsca ich 
przechowywania.
3. Eksponowanie wyrobów tytoniowych z 
powodów, o których mowa w ust. 2 może 
trwać tak długo, jak długo konieczne jest 
wykonanie wspomnianych zadań.
4. Ceny wyrobów tytoniowych podawane 
są w ujednoliconym formacie. Nie należy 
zamieszczać żadnych ofert specjalnych lub 
zniżkowych.

Or. en

Uzasadnienie

W szeregu krajów członkowskich UE i EFTA obowiązują już zakazy eksponowania wyrobów 
tytoniowych w punktach sprzedaży.  W 2010 r. Norwegia została pozwana do sądu przez firmę 
tytoniową za stworzenie barier w handlu.  Sąd wypowiedział się na korzyść Norwegii, ale 
sprawa pokazuje, że konieczne jest działanie UE. Według wytycznych wykonawczych ramowej 
konwencji o ograniczaniu użycia tytoniu do art. 13 stwierdzają, że widoczne umieszczanie 
wyrobów tytoniowych w punkcie sprzedaży stanowi reklamę i promocję. Zalecają całkowity 
zakaz wszelkiego umieszczania wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży.

Poprawka 1110
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
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Państwa członkowskie mogą po 
wprowadzeniu krajowej strategii walki ze 
spożywaniem tytoniu ustalić limity 
ilościowe w odniesieniu do przewozu przez 
granicę.

Or. fr

Poprawka 1111
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 2 – rozdział 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Nowatorskie wyroby tytoniowe Wyroby tytoniowe o mniejszym ryzyku

Or. de

Poprawka 1112
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 17 skreślona
Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych
1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali właściwym 
organom państw członkowskich wszystkie 
nowatorskie wyroby tytoniowe, które 
zamierzają wprowadzić do obrotu w tych 
państwach członkowskich. Zgłoszenia 
dokonuje się w formie elektronicznej sześć 
miesięcy przed zamierzanym 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu; 
towarzyszy mu szczegółowy opis wyrobu 
oraz informacje o składnikach i 
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wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:
a) dostępne badania naukowe dotyczące 
toksyczności, właściwości uzależniających 
i atrakcyjności wyrobu, w szczególności w 
odniesieniu do jego składników i 
wydzielanych substancji;
b) dostępne analizy i badania rynku na 
temat preferencji różnych grup 
konsumentów, w tym młodych ludzi, oraz
c) wszystkie dostępne informacje 
dotyczące wyrobu, w tym analizę stosunku 
ryzyka do korzyści związanych z wyrobem, 
analizę spodziewanych skutków w 
kontekście zaprzestania i rozpoczęcia 
spożycia tytoniu oraz innych przewidywań 
dotyczących sposobu postrzegania wyrobu 
przez konsumentów.
2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa
członkowskie mają prawo wprowadzić 
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości.
3. Nowatorskie wyroby tytoniowe 
wprowadzane do obrotu spełniają wymogi 
określone w niniejszej dyrektywie. 
Właściwość przepisów zależy od tego, czy 
dany wyrób wchodzi w zakres definicji 
wyrobu tytoniowego bezdymnego 
określonej w art. 2 pkt 29 czy definicji 
tytoniu do palenia określonej w art. 2 pkt 
33.
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Or. fi

Poprawka 1113
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych i potencjalnie mniej 
szkodliwych wyrobów

Or. en

Uzasadnienie

Należy utworzyć kategorię „potencjalnie mniej szkodliwych wyrobów”, aby uwzględnić w 
dyrektywie wszystkie wyroby następnej generacji.

Poprawka 1114
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Zgłaszanie wyrobów tytoniowych o 
mniejszym ryzyku

Or. de

Poprawka 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłaszanie nowatorskich wyrobów Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
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tytoniowych tytoniowych i nowatorskich wyrobów 
tytoniowych o potencjalnie zmniejszonym 
ryzyku

Or. pt

Poprawka 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, w tym wyrobów o obniżonym 
ryzyku

Or. it

Poprawka 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych i poprzedzające 
wprowadzenie do obrotu zezwolenie, 
któremu podlegają wyroby tytoniowe o 
obniżonym ryzyku

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie pojęcia obniżonego ryzyka ma związek z tymi wyrobami tytoniowymi, w 
odniesieniu do których dowiedziono naukowo, iż charakteryzują się obniżonym ryzykiem w 
stosunku do tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W przypadku braku tego pojęcia nie 
zapewnia się konsumentom przejrzystych informacji na temat obniżonego ryzyka.
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Poprawka 1118
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu
wyrobów tytoniowych o obniżonym
ryzyku

Or. it

Poprawka 1119
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy
wyrobów tytoniowych zgłaszali właściwym 
organom państw członkowskich wszystkie 
nowatorskie wyroby tytoniowe, które 
zamierzają wprowadzić do obrotu w tych 
państwach członkowskich. Zgłoszenia 
dokonuje się w formie elektronicznej sześć 
miesięcy przed zamierzanym 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu; 
towarzyszy mu szczegółowy opis wyrobu 
oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

1. Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wszelkich 
nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Or. fi
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Poprawka 1120
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali właściwym 
organom państw członkowskich wszystkie 
nowatorskie wyroby tytoniowe, które 
zamierzają wprowadzić do obrotu w tych 
państwach członkowskich. Zgłoszenia 
dokonuje się w formie elektronicznej sześć 
miesięcy przed zamierzanym 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu; 
towarzyszy mu szczegółowy opis wyrobu 
oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy
przekazują właściwym organom:

1. Wprowadzanie do obrotu wyrobu 
tytoniowego o obniżonym ryzyku podlega 
zezwoleniu wydawanemu przez właściwe 
organy państwa członkowskiego, w którym 
producent lub importer zamierza 
wprowadzić ten wyrób do obrotu. Państwa
członkowskie wprowadzają wymóg, by 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych występowali do właściwych 
organów państw członkowskich z 
wnioskiem o zezwolenie w przypadku 
wszystkich wyrobów tytoniowych o 
obniżonym ryzyku, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
mają prawo pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości. Wniosek 
składa się w formie elektronicznej sześć 
miesięcy przed zamierzanym 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu; 
towarzyszy mu szczegółowy opis wyrobu 
oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 5
Ponadto producenci i importerzy
składający wniosek o zezwolenie 
dotyczące wyrobu tytoniowego o 
obniżonym ryzyku przekazują właściwym 
organom:

Or. it

Poprawka 1121
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie



AM\935763PL.doc 45/55 PE510.720v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych o mniejszym ryzyku
zgłaszali właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie tego rodzaju
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu, wszelkich propozycji 
oznakowania, wskazówek dotyczących 
stosowania, składu produktu, procesu 
produkcji i odpowiednich kontroli oraz 
informacje o składnikach i wydzielanych 
substancjach zgodnie z art. 5. Ponadto 
producenci i importerzy zgłaszający wyrób 
tytoniowy o mniejszym ryzyku przekazują 
właściwym organom:

Or. de

Poprawka 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich i w przypadku których 
zamierzają w oparciu o solidne dowody 
naukowe twierdzić, że są one mniej 
szkodliwe lub niosą ze sobą mniejsze 
ryzyko niż konwencjonalne wyroby 
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wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

tytoniowe. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

Or. pt

Poprawka 1123
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich i które mogłyby na 
podstawie niezależnych i możliwych do 
sprawdzenia danych naukowych 
poświadczyć znacznie mniejszą 
szkodliwość w stosunku do tradycyjnych 
wyrobów tytoniowych. Zgłoszenia 
dokonuje się w formie elektronicznej sześć 
miesięcy przed zamierzanym 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu; 
towarzyszy mu szczegółowy opis wyrobu 
oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

Or. fr

Poprawka 1124
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich, a także wyroby, co do 
których zamierzają powoływać się na ich 
potencjalnie mniejszą szkodliwość lub 
mniejsze ryzyko w porównaniu z 
tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi w 
oparciu o dowody naukowe.. Zgłoszenia 
dokonuje się w formie elektronicznej sześć 
miesięcy przed zamierzanym 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu; 
towarzyszy mu szczegółowy opis wyrobu 
oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

Or. en

Uzasadnienie

Należy utworzyć kategorię „potencjalnie mniej szkodliwych wyrobów”, aby uwzględnić w 
dyrektywie wszystkie wyroby następnej generacji.

Poprawka 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
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właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, w tym wyroby o 
obniżonym ryzyku, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy, 
w tym wyroby o obniżonym ryzyku,
przekazują właściwym organom:

Or. it

Poprawka 1126
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostępne badania naukowe dotyczące 
toksyczności, właściwości uzależniających
i atrakcyjności wyrobu, w szczególności w 
odniesieniu do jego składników i 
wydzielanych substancji;

a) dostępne badania naukowe dotyczące 
toksyczności i właściwości uzależniających 
wyrobu, w szczególności w odniesieniu do 
jego składników i wydzielanych substancji;

Or. cs

Poprawka 1127
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostępne badania naukowe dotyczące 
toksyczności, właściwości uzależniających
i atrakcyjności wyrobu, w szczególności w 
odniesieniu do jego składników i 

a) dostępne badania naukowe
potwierdzające pozytywne bądź negatywne 
działanie wyrobu lub dotyczące jego
toksyczności i właściwości 
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wydzielanych substancji; uzależniających, w szczególności w 
odniesieniu do jego składników i 
wydzielanych substancji;

Or. de

Poprawka 1128
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępne analizy i badania rynku na 
temat preferencji różnych grup 
konsumentów, w tym młodych ludzi, oraz

b) dostępne analizy i badania rynku na 
temat postrzegania i wykorzystywania 
wyrobu wraz z etykietą przez 
konsumentów, a także na temat
preferencji różnych grup konsumentów, w 
tym młodych ludzi, oraz

Or. de

Poprawka 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępne analizy i badania rynku na 
temat preferencji różnych grup 
konsumentów, w tym młodych ludzi, oraz

b) robocze streszczenia dostępnych analiz 
i badań rynku na temat preferencji różnych 
grup konsumentów, w tym młodych ludzi, 
oraz

Or. es

Poprawka 1130
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępne analizy i badania rynku na 
temat preferencji różnych grup 
konsumentów, w tym młodych ludzi, oraz

b) dostępne analizy i badania rynku na 
temat preferencji różnych grup 
konsumentów, w tym młodych ludzi i
silnie uzależnionych nałogowych palaczy
oraz

Or. el

Uzasadnienie

Część tych badań powinna dotyczyć, oprócz młodych ludzi, także silnie uzależnionych 
nałogowych palaczy.

Poprawka 1131
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) państwa członkowskie są uprawnione 
do wydawania szczególnych przepisów w 
przypadku wyrobów, które zamierzają 
uznać za potencjalnie mniej szkodliwe lub 
przedstawiające mniejsze ryzyko, co może 
stanowić odstępstwo od wymogów 
niniejszej dyrektywy i zgłaszają Komisji 
takie przepisy.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie zachowują pewną swobodę ruchu w celu umożliwienia pojawiania się 
mniej szkodliwych wyrobów na rynku. Odstępstwo w przypadku tej kategorii produktów 
będzie ostatecznie stanowiło rozwiązanie lub model konsumpcji dla kolejnej dyrektywy 
opartej na pomiarach przeprowadzonych przez poszczególne państwa członkowskie.

Poprawka 1132
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić 
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości.

skreślony

Or. fi

Poprawka 1133
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić
procedurę wydawania zezwoleń
obejmującą warunki wydawania zezwoleń 
na wyroby tytoniowe o ograniczonym 
ryzyku i pobierać opłaty o proporcjonalnej 
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wysokości. Warunki wydawania zezwoleń 
regulują w szczególności wymogi 
dotyczące naukowej oceny ryzyka, 
wykazania mniejszego ryzyka popartego 
dowodami, przepisów, o których mowa w 
ust. 1 lit. od a) do c), oraz procesu 
produkcji, kontroli i monitorowania rynku 
po wprowadzeniu wyrobu do obrotu. 
Państwa członkowskie regulują przy tym 
wymogi związane z etykietowaniem, 
pakowaniem, pomiarem i metodą pomiaru 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla oraz ze szczególnymi 
dodatkami do wyrobów tytoniowych o 
mniejszym ryzyku. Państwa członkowskie 
informują Komisję o powyższych 
warunkach wydawania zezwoleń.

Or. de

Poprawka 1134
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić
wymogi naukowe warunkujące udzielenie 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1. 
Państwa członkowskie mogą również 
przewidzieć warunki informowania ogółu 
społeczeństwa o cechach wyrobu, w 
oparciu o dane naukowe podane przez 
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producenta lub importera.

Or. it

Poprawka 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić 
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić 
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości. Przed 
zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu 
nowatorskich wyrobów, w tym wyrobów o 
obniżonym ryzyku, państwa członkowskie 
określają i czynią obowiązującymi: normy 
dotyczące wprowadzania tych wyrobów do 
obrotu, a także sposoby informowania 
ogółu społeczeństwa o tych cechach 
wyrobu, które znacznie obniżają ryzyko 
wystąpienia jednej lub większej liczby 
chorób związanych z paleniem.

Or. it

Uzasadnienie

Dla palaczy, którzy dużo palą i dla osób, które nie decydują się na rzucenie palenia, wyroby o 
dowiedzionym naukowo obniżonym ryzyku mogą być sposobem na zmniejszenie szkodliwych 
dla zdrowia skutków palenia.
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Poprawka 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić 
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. W 
odniesieniu do wprowadzania do obrotu 
wyrobów tytoniowych o obniżonym ryzyku
państwa członkowskie mają prawo 
wprowadzić system zezwoleń i pobierać 
opłaty o proporcjonalnej wysokości.
Państwa członkowskie mają prawo 
określić specjalne zasady mające 
zastosowanie do przekazywania 
informacji konsumentom, opakowania i 
etykietowania, składników wyrobów, 
wydzielanych substancji, a także metod 
pomiaru zawartości substancji smolistych, 
nikotyny i tlenku węgla w wyrobach o 
obniżonym ryzyku, które mogą oddalać się 
od wymogów określonych w niniejszej 
dyrektywie. Państwa członkowskie 
informują Komisję o takich zasadach:

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie pojęcia obniżonego ryzyka ma związek z tymi wyrobami tytoniowymi, w 
odniesieniu do których dowiedziono naukowo, iż charakteryzują się obniżonym w stosunku do 
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tradycyjnych wyrobów tytoniowych ryzykiem. W przypadku braku tego pojęcia nie zapewnia 
się konsumentom przejrzystych informacji na temat obniżonego ryzyka.


