
AM\935765PL.doc PE510.722v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2012/0366(COD)

14.5.2013

POPRAWKI
1234 - 1360

Projekt sprawozdania
Linda McAvan
(PE508.085v03-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.722v01-00 2/80 AM\935765PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\935765PL.doc 3/80 PE510.722v01-00

PL

Poprawka 1234
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa 
w ust. 3, spełnia wymogi określone w art. 
10 ust. 4. Ponadto ostrzeżenie to:

skreślony

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;
b) zajmuje 30 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 32 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują dwa języki urzędowe, 
oraz do 35 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe.

Or. fr

Poprawka 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa 
w ust. 3, spełnia wymogi określone w art. 
10 ust. 4. Ponadto ostrzeżenie to:

skreślony

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;
b) zajmuje 30 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
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jednostkowego i opakowania zbiorczego.
Proporcja ta wzrasta do 32 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują dwa języki urzędowe, 
oraz do 35 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe.

Or. pl

Poprawka 1236
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa 
w ust. 3, spełnia wymogi określone w art. 
10 ust. 4. Ponadto ostrzeżenie to:

skreślony

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;
b) zajmuje 30 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 32 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują dwa języki urzędowe, 
oraz do 35 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe.

Or. en

Uzasadnienie

Regulacyjna koncepcja zawarta w tym artykule nie znajduje poparcia. Wyroby zawierające 
nikotynę należy zaklasyfikować jako leki, niezależnie od zawartości nikotyny i z wyjątkiem 
wyrobów tytoniowych. Artykuł 18 projektu nie przyczynia się do zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia i jest sprzeczny z art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Artykuł 18 jest krokiem wstecz w porównaniu z przepisami obowiązującymi na 
Węgrzech, wobec czego jest nie do przyjęcia w obecnej formie.
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Poprawka 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa 
w ust. 3, spełnia wymogi określone w art. 
10 ust. 4. Ponadto ostrzeżenie to:

skreślony

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;
b) zajmuje 30% zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 32% w przypadku 
państw członkowskich, w których 
obowiązują dwa języki urzędowe, oraz do 
35% w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują trzy języki 
urzędowe.

Or. it

Poprawka 1238
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zajmuje 30 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 32 % w przypadku 
państw członkowskich, w których 
obowiązują dwa języki urzędowe, oraz do 
35 % w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują trzy języki 

b) zajmuje 15 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 17 % w przypadku 
państw członkowskich, w których 
obowiązują dwa języki urzędowe, oraz do 
20 % w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują trzy języki 



PE510.722v01-00 6/80 AM\935765PL.doc

PL

urzędowe. urzędowe.

Or. nl

Poprawka 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ciągu 24 miesięcy od wejścia w 
życie dyrektywy Komisja zwraca się do 
Komitetu Naukowego ds. Pojawiających 
się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla 
Zdrowia (SCENIHR) o opinię w celu 
uzyskania wiarygodnych danych 
naukowych i toksykologicznych na temat 
szkodliwości lub braku szkodliwości 
głównych składników papierosów 
elektronicznych oraz podjęcia 
ewentualnych środków w zakresie 
ostrożnego użytkowania tego produktu 
pokrewnego tytoniowi.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja i jej komitety naukowe powinny jak najszybciej sporządzić sprawozdanie na temat 
ogólnego bezpieczeństwa różnych rodzajów papierosów elektronicznych dostępnych obecnie 
na rynku, najczęściej nieobjętych jakimikolwiek regulacjami.

Poprawka 1240
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

Or. fr

Poprawka 1241
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1242
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do skreślony
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

Or. cs

Poprawka 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

skreślony

Or. pl

Poprawka 1244
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 

skreślony
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zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

Or. de

Poprawka 1245
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Regulacyjna koncepcja zawarta w tym artykule nie znajduje poparcia. Wyroby zawierające 
nikotynę należy zaklasyfikować jako leki, niezależnie od zawartości nikotyny i z wyjątkiem 
wyrobów tytoniowych. Artykuł 18 projektu nie przyczynia się do zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia i jest sprzeczny z art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Artykuł 18 jest krokiem wstecz w porównaniu z przepisami obowiązującymi na 
Węgrzech, wobec czego jest nie do przyjęcia w obecnej formie.

Poprawka 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

skreślony

Or. it

Poprawka 1247
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania umiejscowienia, 
formatu, układu, wyglądu i rotacji 
ostrzeżeń zdrowotnych.

5. Komisja przedkłada sprawozdanie 
dotyczące zastosowania dalszych 
przepisów dyrektywy w sprawie wyrobów 
zawierających nikotynę do dnia (5 lat po 
wdrożeniu niniejszej dyrektywy do prawa 
krajowego wszystkich państw 
członkowskich UE). W ten sposób 
Komisja nadzoruje postęp naukowy oraz 
techniczny w zakresie wyrobów 
zawierających nikotynę, uwzględniając 
zachowanie konsumenta oraz kategorie 
produktów.
Do sprawozdania Komisja dołącza 
dodatkowo wniosek ustawodawczy, który 
określa zasady zachowania 
bezpieczeństwa produktów i 
reklamowania wyrobów zawierających 
nikotynę, a także przepisy dotyczące
umiejscowienia, formatu, układu, wyglądu 
i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

Or. de
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Poprawka 1248
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

5. Do dnia 1 stycznia 2017 r. Komisja
przeprowadza badanie wyrobów 
zawierających nikotynę w konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i państwami członkowskimi. Badanie to 
będzie obejmować kompleksową ocenę 
bezpieczeństwa, ocenę ryzyka oraz analizę 
kosztów i zysków, a także będzie 
przedstawiać różne możliwe opcje 
ustawodawcze. 

Or. en

Uzasadnienie

Papierosy elektroniczne nie są produktem medycznym, gdyż nie przyczyniają się do poprawy 
zdrowia ani nie zapobiegają chorobom. Co więcej, choć uchodzi z nich nikotyna, nie są 
również wyrobem tytoniowym. W konsekwencji nie ma dla nich miejsca w ustawodawstwie 
dotyczącym produktów medycznych lub wyrobów tytoniowych. Celem tej poprawki jest apel o 
badanie, w wyniku którego przedstawiono by opcje ustawodawcze dostosowane do tych 
nowych produktów.

Poprawka 1249
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Nie później niż dwa lata od daty 
określonej w art. 25 ust. 1 Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie, w którym rozważa kwestię 
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zaproponowania dalszych przepisów 
dotyczących wprowadzania do obrotu 
produktów zawierających nikotynę, które 
nie są dopuszczone na mocy dyrektywy 
2001/83/WE.
W sprawozdaniu tym Komisja wskazuje w 
szczególności te kwestie, które należy 
uwzględnić w świetle osiągnięć w 
dziedzinie wiedzy naukowo-technicznej, 
co obejmuje również uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym przepisy i 
normy dotyczące wyrobów. Komisja 
zwraca szczególną uwagę na:
a) normy dotyczące produkcji i dostaw 
wyrobów zawierających nikotynę;
b) odpowiedni minimalny wiek w 
odniesieniu do sprzedaży i zakupu 
wyrobów zawierających nikotynę;
c) wymogi w zakresie informowania 
konsumentów; 
d) reklamę i komunikację stosownie do 
potencjału wyrobów w zakresie 
ograniczania szkodliwych skutków, co 
obejmuje również twierdzenia na temat 
produktów w oparciu o dowody naukowe;
e) potrzebę zadbania o dostępność 
produktów zawierających nikotynę dla 
konsumentów wyrobów tytoniowych.
W pracach nad sprawozdaniem Komisja 
korzysta z pomocy naukowców i ekspertów 
technicznych oraz analizuje wzorce 
stosowania i konsumpcji produktów 
zawierających nikotynę.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty o obniżonym ryzyku, jak np. tzw. papieros elektroniczny, mogą zastępować 
tradycyjne wyroby tytoniowe i przyczyniać się do ogólnego ograniczenia negatywnych 
skutków zdrowotnych związanych z konsumpcją tytoniu. Regulacja prawna jest niezbędna, 
jednak żądanie pozwolenia zgodnie z dyrektywą w sprawie produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi nie odpowiada aktualnej wiedzy naukowej i należy je zrewidować.
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Poprawka 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 a
Wyroby zawierające nikotynę

1. Wyroby zawierające nikotynę mogą być 
wprowadzane do obrotu jedynie po 
uzyskaniu pozwolenia zgodnie z:
a) dyrektywą 2001/83/WE lub
b) uproszczoną procedurą, o której mowa 
w ust. 2 i 3.
Procedura uproszczona
2. W ramach procedury uproszczonej 
państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów zawierających nikotynę składali 
wniosek o pozwolenie na wprowadzenie 
do obrotu, który będzie zawierał 
następujące informacje:
a) potwierdzenie, że produkt został 
wyprodukowany zgodnie z zasadami i 
wytycznymi dobrych praktyk wytwarzania;
b) szczegółowy opis wyrobu oraz 
informacje o składnikach, ich ilościach i 
wydzielanych substancjach;
c) plan zarządzania ryzykiem, w tym 
system monitorowania i zapisywania 
wszelkich niepożądanych reakcji.
Państwa członkowskie mają prawo 
pobierać opłaty za rozpatrzenie wniosku. 
Mają one również prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub 
przekazania dodatkowych informacji. 
Każde z państw członkowskich należycie 
uwzględnia pozwolenia udzielone
wcześniej przez inne państwo 
członkowskie.



PE510.722v01-00 14/80 AM\935765PL.doc

PL

3. W przypadku produktów, na które 
pozwolenia udzielono w ramach 
procedury uproszczonej, państwa 
członkowskie dbają o to, aby spełnione 
były następujące warunki:
a) na produkcie wyraźnie jest podana 
zawartość nikotyny, sposób użycia, 
wskazówki dotyczące zgłaszania 
niepożądanych reakcji oraz szczegółowe 
dane dotyczące producenta;
b) na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:
„Niniejszy produkt jest przeznaczony dla 
osób palących w wieku co najmniej 18 lat 
jako alternatywa wobec papierosów 
zawierających tytoń. Zawiera on nikotynę, 
która jest substancją wysoce 
uzależniającą. Skonsultuj się z lekarzem, 
jeżeli jesteś w ciąży, karmisz piersią, masz 
alergię na nikotynę lub glikol 
propylenowy, lub cierpisz na 
nadciśnienie.”.
c) aromaty nie są dozwolone;
d) sprzedaż produktu jest ograniczona do 
grupy wiekowej, której w danym państwie 
członkowskim można zgodnie z prawem 
sprzedawać wyroby tytoniowe;
e) produkt jest dostępny w sprzedaży 
pozaaptecznej;
f) reklamowanie i promocje podlegają 
odpowiednim regulacjom.
4. Państwa członkowskie monitorują 
rozwój rynku produktów zawierających 
nikotynę, w tym również postępy w 
zakresie ograniczania szkodliwych 
skutków, a także rejestrują wszelkie 
dowody na to, czy stosowanie przez osoby 
młode prowadzi do popadnięcia w nałóg. 
W oparciu o zgromadzone dowody 
Komisja w terminie 5 lat od transpozycji 
niniejszej dyrektywy przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiednie sprawozdanie. Sprawozdanie 
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zawiera ocenę konieczności wprowadzenia 
zmian do niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją dowody na to, że papierosy elektroniczne mogą być pomocne w ramach strategii 
ograniczania szkodliwych skutków, a więc należy im pozwolić swobodniej konkurować z 
papierosami, jeżeli chodzi o miejsca sprzedaży itp. Produkty takie powinny jednak oczywiście 
spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i jakości. Opcja obejmująca uproszczoną 
procedurę udzielania zezwolenia łączy elementy z rozporządzenia dotyczącego produktów 
leczniczych, jak i z rozporządzenia o wyrobach tytoniowych. Należy postępować ostrożnie z 
uwagi na brak danych zwłaszcza w odniesieniu do skutków długofalowych. Potrzebne jest 
dalsze monitorowanie, a system regulacji produktów zawierających nikotynę należy poddać 
przeglądowi za pięć lat.

Poprawka 1251
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby ziołowe do palenia Namiastki tytoniu

Or. en

Uzasadnienie

Tytuł artykułu 19 jest zbyt wąski i należy go rozszerzyć w taki sposób, aby obejmował również 
namiastki tytoniu (np. beznikotynowe pojemniki wykorzystywane w papierosach 
elektronicznych i ziołowych), ponieważ one również szkodzą zdrowiu.

Poprawka 1252
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 

Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym namiastek tytoniu
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ziołowych do palenia zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:

do palenia zamieszcza się następujące 
ostrzeżenie ogólne:

Or. en

Poprawka 1253
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
ziołowych do palenia zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:

Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
ziołowych do palenia lub wyrobów 
beznikotynowych do waporyzacji lub 
palenia zamieszcza się następujące 
ostrzeżenie zdrowotne:

Or. fi

Poprawka 1254
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu.

Ten wyrób szkodzi Twojemu zdrowiu.

Or. el

Poprawka 1255
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu.

Ten wyrób naturalny może szkodzić 
Twojemu zdrowiu.

Or. fr

Uzasadnienie

Ostrzeżenia zdrowotne powinny odpowiadać rzeczywistemu charakterowi wyrobu i opisywać 
go w możliwie najpełniejszy sposób.

Poprawka 1256
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu.

Ten wyrób szkodzi Twojemu zdrowiu.

Or. en

Poprawka 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu.

Ten wyrób szkodzi Twojemu zdrowiu.

Or. de

Poprawka 1258
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ostrzeżenie zdrowotne drukuje się na 
przedniej i tylnej zewnętrznej płaszczyźnie 
opakowania jednostkowego i na 
opakowaniu zbiorczym.

2. Ostrzeżenie zdrowotne drukuje się na 
przedniej, dolnej lub tylnej zewnętrznej 
płaszczyźnie opakowania jednostkowego i 
na opakowaniu zbiorczym.

Or. cs

Poprawka 1259
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ostrzeżenie zdrowotne spełnia wymogi 
określone w art. 10 ust. 4. Zajmuje ono nie 
mniej niż 30 % obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 32 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 35 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują trzy języki urzędowe.

3. Ostrzeżenie zdrowotne spełnia wymogi 
określone w art. 10 ust. 4. Zajmuje ono nie 
mniej niż 15 % obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 17 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 20 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują trzy języki urzędowe.

Or. nl

Poprawka 1260
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ostrzeżenie zdrowotne spełnia wymogi 
określone w art. 10 ust. 4. Zajmuje ono nie 

3. Ostrzeżenie zdrowotne spełnia wymogi 
określone w art. 10 ust. 4. Zajmuje ono nie 
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mniej niż 30 % obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 32 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 35 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują trzy języki urzędowe.

mniej niż 15 % obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 18 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 20 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują trzy języki urzędowe.

Or. de

Poprawka 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ostrzeżenie zdrowotne spełnia wymogi 
określone w art. 10 ust. 4. Zajmuje ono nie 
mniej niż 30% obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 32% w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 35% w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują trzy języki urzędowe.

3. Ostrzeżenie zdrowotne spełnia wymogi 
określone w art. 10 ust. 4. Zajmuje ono nie 
mniej niż 30% obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 32% w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 35% w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują więcej niż dwa języki 
urzędowe.

Or. it

Poprawka 1262
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 a
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Imitacje wyrobów tytoniowych
Wprowadzanie na rynek imitacji wyrobów 
tytoniowych jest zabronione.

Or. en

Poprawka 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 a
Imitacje wyrobów tytoniowych

1. Imitacje wyrobów tytoniowych, które 
mogą być atrakcyjne dla nieletnich i 
ewentualnie prowadzić w przyszłości do 
sięgania po wyroby tytoniowe, są 
zabronione.

Or. en

Uzasadnienie

Imitacje wyrobów tytoniowych przeznaczone dla nieletnich mogą zachęcać dzieci do 
używania wyrobów tytoniowych. Większość palaczy to osoby, które zaczęły palić przed 
osiągnięciem pełnoletności. Powinniśmy się zatem skoncentrować na zniechęcaniu ludzi 
młodych do palenia, aby unikali używania imitacji wyrobów tytoniowych, choć są one 
szczególnie atrakcyjne dla ludzi młodych, ale stanowią lekcję poznawczą w zakresie palenia, 
przez co zagrażają zdrowiu publicznemu.

Poprawka 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Negatywne skutki gospodarcze i 
społeczne związane z wdrożeniem 
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niniejszej dyrektywy neutralizuje się przy 
pomocy odpowiednich środków i wsparcia 
finansowego z budżetu UE.

Or. en

Poprawka 1265
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 22 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 
14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 
ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 
9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, 
art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i 
art. 18 ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 
4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 
ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1266
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
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artykule. artykule. Akty delegowane mogą zostać 
przyjęte wyłącznie wtedy, gdy przekazanie 
uprawnień do ich przyjęcia przewidują 
przepisy niniejszej dyrektywy.  

Or. de

Uzasadnienie

Wymienianie poszczególnych przekazań uprawnień w kolejnych ustępach w niniejszej 
dyrektywnie wydaje się nieefektywne.

Poprawka 1267
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Przygotowując akty delegowane, 
Komisja dba o należyte konsultacje na 
szczeblu państw członkowskich i UE oraz 
przestrzega art. 4 ust. 7 oraz art. 5 ust. 3 
Ramowej konwencji Światowej 
Organizacji Zdrowia o ograniczeniu 
użycia tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1268
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 5, art. 11 
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4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 
14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5,
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

ust. 3, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5 powierza 
się Komisji na czas nieokreślony od dnia 
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive].

Or. el

Uzasadnienie

Skreślone przepisy stanowią istotne elementy aktu ustawodawczego. Wszelkie zmiany tych 
przepisów powinny zatem podlegać zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 1269
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 
14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5,
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
okres dwóch lat od dnia [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. de

Uzasadnienie

Aby wzmocnić kontrolę parlamentarną, okres przekazania uprawnień do przyjęcia aktów 
delegowanych musi zostać ograniczony. Stosownym okresem jest termin dwóch lat, ponieważ 
Parlament w trakcie jednej kadencji musi mieć możliwość sprawowania określonej kontroli 
nad Komisją.
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Poprawka 1270
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art.
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5,
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, 
art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4 oraz
art. 14 ust. 9, powierza się Komisji na
okres 5 lat od dnia (...). (Urząd Publikacji 
uzupełni datę wejścia w życie niniejszego 
aktu zmieniającego). Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu 5 lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Spójne ze standardowym sformułowaniem Parlamentu Europejskiego dotyczącym aktów 
delegowanych.

Poprawka 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 
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8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 
ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka: dostosowanie techniczne wynika ze zmiany art. 6 i art. 13 wniosku Komisji.

Poprawka 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 
3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 
9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, powierza 
się Komisji na czas nieokreślony od dnia 
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3a, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 4 ust. 4a, art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 3, 
art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 
ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3 i art. 14 
ust. 9, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive].

Or. it

Poprawka 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 
3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, 
art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia 
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 
3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, 
art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, powierza się 
Komisji na okres trzech lat od dnia [Office 
of Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. it

Poprawka 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 
5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Urząd Publikacji: wstawić datę 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o spójność z wcześniejszymi poprawkami.
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Poprawka 1275
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 
14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art.4 ust. 
3, art. 4 ust. 4, art. 6. ust. 3,

art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 
9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 
ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 
ust. 2 i art. 18 ust. 5, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od dnia [Urząd 
Publikacji: wstawić datę wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

Or. en

Poprawka 1276
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, 
art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 
10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [Urząd Publikacji: 
wstawić datę wejścia w życie niniejszej 
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insert the date of the entry into force of 
this Directive].

dyrektywy].

Or. en

Poprawka 1277
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of 
this Directive].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, 
art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 
10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [Urząd Publikacji: 
wstawić datę wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z wykreśleniem aktów delegowanych we wcześniejszych poprawkach.

Poprawka 1278
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, 
art. 6 ust. 10, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
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11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this
Directive].

Or. cs

Poprawka 1279
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Akty delegowane wydane na 
podstawie art. 8 ust. 4 oraz 9 ust. 3 lit. a-c, 
przewidują co najmniej 24.miesięczny 
okres przejściowy, w którym równolegle 
mogą być stosowane opakowania tytoniu 
do palenia opatrzone ostrzeżeniami 
zdrowotnymi określonymi w niniejszej 
dyrektywie oraz akcie delegowanym 
ogłoszonym na podstawie upoważnień 
zawartych w powyższych przepisach.

Or. pl

Uzasadnienie

Cykl produkcyjno-dystrybucyjny (od druku opakowań do ich sprzedaży w punkcie detalicznym 
trwa od 18 do 24 miesięcy, a przy znacznych zmianach w wyglądzie opakowania – do 36 
miesięcy. W związku z powyższym, w celu uniknięcia nieuzasadnionych strat w wyniku 
konieczności wycofywania papierosów z rynku należy przewidzieć okres przejściowy, w 
którym w obrocie będą mogły być równolegle opakowania ze „starymi” ostrzeżeniami 
zdrowotnym oraz z ostrzeżeniami nowo wprowadzanymi. Umożliwi to płynną zmianę wzoru 
opakowania.

Poprawka 1280
Ewald Stadler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 
6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 
ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. de

Poprawka 1281
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 
ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, 
art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art.
10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 
13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 
18 ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 

3. Art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, 
art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 
ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4 i art. 14 ust. 9 mogą zostać odwołane
w dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
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następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3,
art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 
ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 4 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 
10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 oraz art. 
18 ust. 5, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o spójność z wcześniejszymi poprawkami.

Poprawka 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 
4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4,
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 
4 ust. 4, art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 
3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka: dostosowanie techniczne wynika ze zmiany art. 6 i art. 13 wniosku Komisji.

Poprawka 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 
4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
może zostać w dowolnym momencie 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3a, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4 i art. 4 ust.4a, art. 6 ust. 2 art. 
6 ust. 3, art. 6 ust. 9 i art. 6 ust. 10, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 
3 i art. 14 ust. 9, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
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odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. it

Poprawka 1285
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 
5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 
6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 
ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 
ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 
ust. 2 i art. 18 ust. 5, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z wykreśleniem aktów delegowanych we wcześniejszych poprawkach.
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Poprawka 1286
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 
5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 
6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 
ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 
ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 
ust. 2 i art. 18 ust. 5, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 1287
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 
ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 
6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 9 ust. 3, art. 10 
ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
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określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. cs

Poprawka 1288
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 
5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 
6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 
ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 
ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 
ust. 2 i art. 18 ust. 5, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 1289
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 
4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 
ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, wchodzi w życie tylko wówczas, 
gdy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. de

Poprawka 1290
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5,
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. pl

Uzasadnienie

Usunięte przepisy dot. uprawnień KE do wydania aktów delegowanych, które powinny być 
regulowane w akcie bazowym lub w procedurze sprawdzającej na podstawie art. 291 TFUE.

Poprawka 1291
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4,
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5,
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany, przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 
ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 
3, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4 i
art. 14 ust. 9, wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
gdy przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany, przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 
ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 
ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 
ust. 5, wchodzi w życie tylko wówczas, 
gdy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
gdy przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o dwa miesiące.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o spójność z wcześniejszymi poprawkami.

Poprawka 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
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gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka: dostosowanie techniczne wynika ze zmiany art. 6 i art. 13 wniosku Komisji.

Poprawka 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5,
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3a, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 4 ust. 4a, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3 i art. 14 ust. 9, wchodzi w 
życie tylko wówczas, gdy Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. it

Poprawka 1295
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 
ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 
5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. cs

Poprawka 1296
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 
ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 
3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, 
art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i 
art. 18 ust. 5, wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
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Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1297
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 
ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 
3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, 
art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i 
art. 18 ust. 5, wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1298
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 
ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 
3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, 
art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i 
art. 18 ust. 5, wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z wykreśleniem aktów delegowanych we wcześniejszych poprawkach.

Poprawka 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 23 skreślony
Sprawozdanie
1.
Nie później niż pięć lat od daty określonej 
w art. 25 ust. 1 Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów 
sprawozdanie ze stosowania niniejszej 
dyrektywy.
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W pracach nad sprawozdaniem Komisja 
korzysta z pomocy naukowców i ekspertów 
technicznych w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dostępnych informacji.
2.
W sprawozdaniu Komisja wskazuje w 
szczególności te kwestie, które należy 
zmienić lub usprawnić w świetle osiągnięć 
w dziedzinie wiedzy naukowo-technicznej, 
w tym w świetle uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym przepisów i norm 
dotyczących wyrobów; Komisja zwraca 
szczególną uwagę na:
a) doświadczenia zebrane w zakresie 
wyglądu płaszczyzn opakowania 
nieuregulowanych w niniejszej 
dyrektywie, przy uwzględnieniu zmian w 
sytuacji krajowej, międzynarodowej, 
prawnej i gospodarczej oraz przy 
uwzględnieniu postępu naukowego;
b) zmiany sytuacji rynkowej dotyczącej 
nowatorskich wyrobów tytoniowych, 
biorąc pod uwagę między innymi 
zgłoszenia otrzymane na podstawie art. 
17;
c) zmiany sytuacji rynkowej, które 
stanowią istotną zmianę okoliczności.
Państwa członkowskie udzielają Komisji 
pomocy i wszelkich dostępnych informacji 
potrzebnych do oceny sytuacji i 
sporządzenia sprawozdania.
3. Sprawozdaniu towarzyszą wnioski 
dotyczące zmian w niniejszej dyrektywie, 
których wprowadzenie Komisja uznaje za
niezbędne w celu dostosowania jej do 
zmian w dziedzinie wyrobów tytoniowych i 
powiązanych wyrobów, w zakresie 
koniecznym do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, oraz w celu uwzględnienia 
wszelkich zmian wynikających z faktów 
udowodnionych naukowo oraz ze zmian 
uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym norm dotyczących 
wyrobów tytoniowych.
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Or. en

Poprawka 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Nie później niż dwa lata od daty 
określonej w art. 25 ust. 1 Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
gospodarczych i społecznych skutków 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1301
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany sytuacji rynkowej dotyczącej 
nowatorskich wyrobów tytoniowych, 
biorąc pod uwagę między innymi 
zgłoszenia otrzymane na podstawie art. 17;

b) zmiany sytuacji rynkowej dotyczącej 
nowatorskich wyrobów tytoniowych, 
biorąc pod uwagę między innymi 
zgłoszenia otrzymane na podstawie art. 17, 
ze szczególnym odniesieniem do oceny 
potencjalnych korzyści płynących z 
obniżonej szkodliwości nowatorskich 
wyrobów tytoniowych i ze zmniejszonego 
ryzyka chorób związanych z paleniem;

Or. cs
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Poprawka 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) metodologie dla bardziej 
realistycznego oceniania oraz 
regulowania toksycznego narażenia na 
działanie substancji i szkodliwości,

Or. da

Uzasadnienie

Przywrócenie podpunktu z obecnej dyrektywy 2001/37/WE.

Poprawka 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) potencjalny wpływ dyrektywy na 
europejskie uprawy tytoniu.

Or. es

Poprawka 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c b) ocenę skutków uzależnienia od tych 
składników, które wzmagają uzależnienie,

Or. da
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Uzasadnienie

Przywrócenie podpunktu z obecnej dyrektywy 2001/37/WE.

Poprawka 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c c) ocenę wyrobów tytoniowych, które 
mogą mieć wpływ na zmniejszenie 
szkodliwości,

Or. da

Uzasadnienie

Przywrócenie podpunktu z obecnej dyrektywy 2001/37/WE.

Poprawka 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c d) opracowywanie znormalizowanych 
metod badania w celu zmierzenia 
zawartości składników dymu tytoniowego, 
innych niż substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla,

Or. da

Uzasadnienie

Przywrócenie podpunktu z obecnej dyrektywy 2001/37/WE.
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Poprawka 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c e) dane toksykologiczne, jakie mają być 
wymagane od producentów w sprawie 
składników i sposobów, w jaki powinny 
one zostać zbadane w celu ustalenia 
toksycznych właściwości składników, oraz 
sposób pomiaru do celów oceny ich 
wykorzystania przez organy zdrowia 
publicznego,

Or. da

Uzasadnienie

Przywrócenie podpunktu z obecnej dyrektywy 2001/37/WE.

Poprawka 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c f) opracowanie norm dotyczących 
wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy.

Or. da

Poprawka 1309
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Co dwa lata państwa członkowskie 
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przedkładają Komisji sprawozdanie na 
temat wdrożenia środków podejmowanych 
zgodnie z zaleceniem Rady 2003/54/WE z 
dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
zapobiegania paleniu i w sprawie 
inicjatyw zmierzających do poprawy 
kontroli używania tytoniu, zwłaszcza w 
odniesieniu do granic wiekowych 
określonych w przepisach krajowych, a 
także informują o swoich planach 
mających na celu podniesienie granicy 
wiekowej, aby zrealizować cel, jakim jest 
„pokolenie bez papierosa”.

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem Komisji 70% palaczy zaczyna palić przed osiemnastym rokiem życia. Z zalecenia 
Rady z 2002 r. wynika, że 60% palaczy zaczyna regularnie palić przed trzynastym rokiem 
życia, a 90% – przed osiemnastym. Wiek uprawniający do zakupu to 18 lat w 22 państwach 
członkowskich i 16 lat w pozostałych pięciu (Austria, Belgia, Włochy, Luksemburg i 
Holandia). Istnieje więc poważny problem nieegzekwowania granicy wiekowej w większości 
państw członkowskich. Obowiązek składania sprawozdań, o którym mowa w zaleceniu Rady, 
powinien uzyskać charakter prawnie wiążący.

Poprawka 1310
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie zakazują ani 
nie ograniczają przywozu, sprzedaży ani 
spożycia wyrobów tytoniowych lub 
powiązanych wyrobów, które są zgodne z 
niniejszą dyrektywą.

1. Zgodnie z ust. 2 i 3 państwa
członkowskie nie zakazują ani nie 
ograniczają przywozu, sprzedaży ani 
spożycia wyrobów tytoniowych lub 
powiązanych wyrobów, które są zgodne z 
niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Poprawka 1311
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze względów 
związanych ze specyficzną sytuacją 
danego państwa członkowskiego, pod 
warunkiem że przepisy te są uzasadnione 
potrzebą ochrony zdrowia publicznego.
Takie przepisy krajowe zgłasza się Komisji 
wraz z podaniem względów, dla których 
zostały one utrzymane lub wprowadzone.
W terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania zgłoszenia Komisja zatwierdza 
lub odrzuca te przepisy po sprawdzeniu, 
biorąc pod uwagę wysoki poziom ochrony 
zdrowia osiągnięty w drodze niniejszej 
dyrektywy, czy przepisy te są uzasadnione, 
niezbędne i proporcjonalne do ich celu 
oraz czy nie stanowią one środka 
arbitralnej dyskryminacji lub ukrytego 
ograniczenia handlu między państwami 
członkowskimi. Jeżeli Komisja nie wyda 
decyzji w tym terminie, uznaje się, że 
przepisy krajowe zostały zatwierdzone.

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
uprawnień państw członkowskich, które 
przy należytym przestrzeganiu Traktatu
powinny mieć możliwość utrzymywania 
lub wprowadzania bardziej restrykcyjnych 
przepisów dotyczących wyrobów 
tytoniowych, które uznają za konieczne w 
celu ochrony zdrowia publicznego, o ile 
przepisy te nie wchodzą w zakres 
stosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 1312
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze względów 
związanych ze specyficzną sytuacją 
danego państwa członkowskiego, pod 
warunkiem że przepisy te są uzasadnione 
potrzebą ochrony zdrowia publicznego. 
Takie przepisy krajowe zgłasza się Komisji 
wraz z podaniem względów, dla których 
zostały one utrzymane lub wprowadzone. 
W terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania zgłoszenia Komisja zatwierdza 
lub odrzuca te przepisy po sprawdzeniu, 
biorąc pod uwagę wysoki poziom ochrony 
zdrowia osiągnięty w drodze niniejszej 
dyrektywy, czy przepisy te są uzasadnione, 
niezbędne i proporcjonalne do ich celu 
oraz czy nie stanowią one środka 
arbitralnej dyskryminacji lub ukrytego 
ograniczenia handlu między państwami 
członkowskimi. Jeżeli Komisja nie wyda 
decyzji w tym terminie, uznaje się, że 
przepisy krajowe zostały zatwierdzone.

2. Państwa członkowskie mogą przyjąć lub
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów pod 
warunkiem zgodności takich przepisów z 
traktatem. 

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia zdrowia publicznego państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wprowadzenia surowszych przepisów krajowych dotyczących środków kontroli stosowania 
wyrobów tytoniowych, jeżeli uznają to za stosowne rozwiązanie, a ponadto nie należy 
ograniczać państw członkowskich w dziedzinie kontroli stosowania wyrobów tytoniowych, 
jeżeli podejmowane przez nie środki są odpowiednie i zgodne z prawem UE. Oprócz tego nie 
należy zmuszać państw członkowskich do rozważania możliwości podjęcia działań 
regresywnych w wyniku przyjęcia zmienionej dyrektywy.
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Poprawka 1313
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze względów 
związanych ze specyficzną sytuacją 
danego państwa członkowskiego, pod 
warunkiem że przepisy te są uzasadnione 
potrzebą ochrony zdrowia publicznego.
Takie przepisy krajowe zgłasza się Komisji 
wraz z podaniem względów, dla których 
zostały one utrzymane lub wprowadzone.
W terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania zgłoszenia Komisja zatwierdza 
lub odrzuca te przepisy po sprawdzeniu, 
biorąc pod uwagę wysoki poziom ochrony 
zdrowia osiągnięty w drodze niniejszej 
dyrektywy, czy przepisy te są uzasadnione, 
niezbędne i proporcjonalne do ich celu 
oraz czy nie stanowią one środka 
arbitralnej dyskryminacji lub ukrytego 
ograniczenia handlu między państwami 
członkowskimi. Jeżeli Komisja nie wyda 
decyzji w tym terminie, uznaje się, że 
przepisy krajowe zostały zatwierdzone.

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza jednak
prawa państw członkowskich do 
wprowadzania bardziej restrykcyjnych 
przepisów, pod warunkiem że przepisy te 
są uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego, zgodnie z zasadą 
pomocniczości. Takie przepisy krajowe 
zgłasza się Komisji wraz z podaniem 
względów, dla których zostały one 
utrzymane lub wprowadzone.

Or. el

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest harmonizacja rynku wyrobów tytoniowych, nie zaś jego fragmentacja. 
Należy też podkreślić, że ochrona zdrowia publicznego leży w gestii państw członkowskich.

Poprawka 1314
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze 
względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Takie przepisy krajowe 
zgłasza się Komisji wraz z podaniem 
względów, dla których zostały one 
utrzymane lub wprowadzone. W terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania zgłoszenia 
Komisja zatwierdza lub odrzuca te 
przepisy po sprawdzeniu, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia 
osiągnięty w drodze niniejszej dyrektywy, 
czy przepisy te są uzasadnione, niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu oraz czy nie 
stanowią one środka arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia 
handlu między państwami członkowskimi.
Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w tym 
terminie, uznaje się, że przepisy krajowe 
zostały zatwierdzone.

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie do 
wyrobów produkowanych i 
sprzedawanych w zainteresowanym 
państwie członkowskim, ze względu na 
nadrzędne potrzeby związane z ochroną 
zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze 
względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Nie naruszając dyrektywy 
98/84/WE, takie przepisy krajowe zgłasza 
się Komisji wraz z podaniem względów, 
dla których zostały one utrzymane lub 
wprowadzone. W terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania zgłoszenia 
Komisja zatwierdza lub odrzuca te 
przepisy po sprawdzeniu, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia 
osiągnięty w drodze niniejszej dyrektywy, 
czy przepisy te są uzasadnione, niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu oraz czy nie 
stanowią one środka arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia 
handlu między państwami członkowskimi.
Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w tym 
terminie, uznaje się, że przepisy krajowe 
zostały zatwierdzone.

Or. cs

Poprawka 1315
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze 
względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Takie przepisy krajowe 
zgłasza się Komisji wraz z podaniem 
względów, dla których zostały one 
utrzymane lub wprowadzone. W terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania zgłoszenia 
Komisja zatwierdza lub odrzuca te 
przepisy po sprawdzeniu, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia 
osiągnięty w drodze niniejszej dyrektywy, 
czy przepisy te są uzasadnione, niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu oraz czy nie 
stanowią one środka arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia 
handlu między państwami członkowskimi. 
Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w tym 
terminie, uznaje się, że przepisy krajowe 
zostały zatwierdzone.

2. Państwa członkowskie mają jednak 
prawo utrzymać bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego.

Państwa członkowskie mają także prawo
wprowadzać bardziej restrykcyjne przepisy 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Takie przepisy krajowe 
zgłasza się Komisji wraz z podaniem 
względów, dla których zostały one 
utrzymane lub wprowadzone.

W terminie sześciu miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja zatwierdza lub odrzuca 
te przepisy po sprawdzeniu, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia 
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osiągnięty w drodze niniejszej dyrektywy, 
czy przepisy te są uzasadnione, niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu oraz czy nie 
stanowią one środka arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia 
handlu między państwami członkowskimi. 
Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w tym 
terminie, uznaje się, że przepisy krajowe 
zostały zatwierdzone.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy krajowe w 
dziedzinach objętych dyrektywą, mające zastosowanie bez rozróżnienia do wszystkich 
wyrobów, ze względu na nadrzędne potrzeby związane z ochroną zdrowia publicznego.

Poprawka 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze 
względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Takie przepisy krajowe 
zgłasza się Komisji wraz z podaniem 
względów, dla których zostały one 
utrzymane lub wprowadzone. W terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania zgłoszenia 
Komisja zatwierdza lub odrzuca te 
przepisy po sprawdzeniu, biorąc pod 

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Przepisy 
zalecające detalicznym sprzedawcom 
wyrobów tytoniowych nieprezentowanie 
tych produktów w punkcie sprzedaży 
uważa się za odpowiednie środki ochrony 
zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze 
względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Takie przepisy krajowe 
zgłasza się Komisji wraz z podaniem 
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uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia 
osiągnięty w drodze niniejszej dyrektywy, 
czy przepisy te są uzasadnione, niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu oraz czy nie 
stanowią one środka arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia 
handlu między państwami członkowskimi.
Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w tym 
terminie, uznaje się, że przepisy krajowe 
zostały zatwierdzone.

względów, dla których zostały one 
utrzymane lub wprowadzone. W terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania zgłoszenia 
Komisja zatwierdza lub odrzuca te 
przepisy po sprawdzeniu, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia 
osiągnięty w drodze niniejszej dyrektywy, 
czy przepisy te są uzasadnione, niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu oraz czy nie 
stanowią one środka arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia 
handlu między państwami członkowskimi.
Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w tym 
terminie, uznaje się, że przepisy krajowe 
zostały zatwierdzone.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie środki zniechęcające do sprzedaży wyrobów tytoniowych, w tym również przepisy 
zalecające usuwanie takich wyrobów z wystawy w punktach uprawnionych do ich sprzedaży, 
podejmuje się z myślą o ochronie zdrowia publicznego.

Poprawka 1317
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze 
względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Takie przepisy krajowe 

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze 
względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Takie przepisy krajowe 
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zgłasza się Komisji wraz z podaniem 
względów, dla których zostały one 
utrzymane lub wprowadzone. W terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania zgłoszenia 
Komisja zatwierdza lub odrzuca te 
przepisy po sprawdzeniu, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia 
osiągnięty w drodze niniejszej dyrektywy, 
czy przepisy te są uzasadnione, niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu oraz czy nie 
stanowią one środka arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia 
handlu między państwami członkowskimi. 
Jeżeli Komisja nie wyda decyzji w tym 
terminie, uznaje się, że przepisy krajowe 
zostały zatwierdzone.

zgłasza się Komisji wraz z podaniem 
względów, dla których zostały one 
utrzymane lub wprowadzone. W terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania zgłoszenia 
Komisja zatwierdza lub odrzuca te 
przepisy po sprawdzeniu, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia 
osiągnięty w drodze niniejszej dyrektywy, 
czy przepisy te są uzasadnione, niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu, odpowiadają 
wymogom i zasadom rynku wewnętrznego
oraz czy nie stanowią one środka 
arbitralnej dyskryminacji lub ukrytego 
ograniczenia handlu między państwami 
członkowskimi. Jeżeli Komisja nie wyda 
decyzji w tym terminie, uznaje się, że 
przepisy krajowe zostały zatwierdzone.

Or. de

Poprawka 1318
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia, zgodnie z Traktatem, 
przepisów krajowych dotyczących kwestii 
nieuregulowanych w niniejszej 
dyrektywie. Takie przepisy krajowe muszą 
być uzasadnione nadrzędnym interesem 
publicznym oraz być niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu. Nie mogą one 
stanowić środka arbitralnej dyskryminacji 
ani ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi; nie mogą 
także stać na przeszkodzie pełnemu 
zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. de
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Poprawka 1319
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia, zgodnie z Traktatem,
przepisów krajowych dotyczących kwestii 
nieuregulowanych w niniejszej dyrektywie.
Takie przepisy krajowe muszą być 
uzasadnione nadrzędnym interesem 
publicznym oraz być niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu. Nie mogą one 
stanowić środka arbitralnej dyskryminacji 
ani ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi; nie mogą 
także stać na przeszkodzie pełnemu 
zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia – pod warunkiem 
zgodności z traktatem – przepisów 
krajowych dotyczących kwestii 
nieuregulowanych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na zastosowanie traktatu skreślony tekst jest zbędny.

Poprawka 1320
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia, zgodnie z Traktatem, 
przepisów krajowych dotyczących kwestii 
nieuregulowanych w niniejszej dyrektywie. 
Takie przepisy krajowe muszą być 
uzasadnione nadrzędnym interesem 
publicznym oraz być niezbędne i 
proporcjonalne do ich celu. Nie mogą one 

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia, zgodnie z Traktatem, 
przepisów krajowych dotyczących kwestii 
nieuregulowanych w niniejszej dyrektywie. 
Takie przepisy krajowe muszą być 
uzasadnione nadrzędnym interesem 
publicznym oraz być niezbędne i
proporcjonalne do ich celu. Nie mogą one 
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stanowić środka arbitralnej dyskryminacji 
ani ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi; nie mogą także 
stać na przeszkodzie pełnemu 
zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

stanowić środka arbitralnej dyskryminacji 
ani ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi.

Or. de

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie jest zbędne, ponieważ stosowanie dyrektywy musi i tak następować zgodnie z 
postanowieniami Traktatu. 

Poprawka 1321
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
uprawnienia państw członkowskich do 
wprowadzania bardziej restrykcyjnych 
przepisów, jeśli są one niezbędne w celu 
ochrony zdrowia publicznego i nie 
przekraczają nadmiernie przewidzianych 
w dyrektywie norm, lub nie są wyłączone z 
zakresu stosowania tej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Nadmierne odstępstwa stanowiłyby istotne wykroczenie przeciwko zasadzie pewności prawa i 
przysporzyłyby celowości tej dyrektywy więcej szkód niż korzyści. 

Poprawka 1322
Milan Cabrnoch

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 18 months] r.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months] r.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów.

Or. cs

Poprawka 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 18 months] r. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 18 months] r., a w 
przypadku art. 6 do dnia [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 36 months] r. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka: zmiana ta wynika z faktu, że ustanowienie wykazu unijnego dodatków zgodnie z 
art. 6 wymaga czasu.

Poprawka 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 26 skreślony
Przepis przejściowy
Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months] 
r.:
a) wyroby tytoniowe
b) wyroby zawierające nikotynę poniżej 
progu określonego w art. 18 ust. 1;
c) wyroby ziołowe do palenia.

Or. en

Poprawka 1325
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months] r.:

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 36 months] r.:

Or. cs

Poprawka 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months] r.:

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 36 months] r.:

Or. pl

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić odpowiednią ilość czasu na dostosowanie się do 
zmian wynikających z przepisów dyrektywy, tym bardziej, że ich wpływ będzie mieć różne 
skutki dla poszczególnych państw.

Poprawka 1327
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months] 
r.:

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia [24 
miesiące po wdrożeniu do prawa 
krajowego]:

Or. de

Poprawka 1328
Timothy Kirkhope

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months] 
r.:

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia [Urząd 
Publikacji: wstawić dokładną datę wejścia 
w życie + 42 miesiące, aby umożliwić 
dokonanie niezbędnych zmian w procesie 
produkcji i pakowania oraz wyprzedaż 
istniejących zapasów]:

Or. en

Poprawka 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months] 
r.:

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia [Urząd 
Publikacji: wstawić dokładną datę wejścia 
w życie + 36 miesięcy]:

Or. en

Poprawka 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
produkty zawierające nikotynę, które nie 
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spełniają wymogów niniejszej dyrektywy, 
były wprowadzane do obrotu do dnia 
[Urząd Publikacji: wstawić dokładną datę 
wejścia w życie + 48 miesięcy]:

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku produktów zawierających nikotynę ważne jest, aby było wystarczająco dużo 
czasu na udzielenie zezwolenia, tak jak w przypadku produktów farmaceutycznych, aby 
uniknąć sytuacji, w której produkty te na pewien okres całkowicie zniknęłyby z rynku.

Poprawka 1331
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyroby tytoniowe a) papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów;

Or. de

Poprawka 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyroby zawierające nikotynę poniżej 
progu określonego w art. 18 ust. 1;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku produktów zawierających nikotynę ważne jest, aby było wystarczająco dużo 
czasu na udzielenie zezwolenia, tak jak w przypadku produktów farmaceutycznych, aby 
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uniknąć sytuacji, w której produkty te na pewien okres całkowicie zniknęłyby z rynku.

Poprawka 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyroby zawierające nikotynę poniżej 
progu określonego w art. 18 ust. 1;

b) wyroby zawierające nikotynę;

Or. en

Poprawka 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyroby zawierające nikotynę poniżej 
progu określonego w art. 18 ust. 1;

b) wyroby zawierające nikotynę;

Or. en

Poprawka 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyroby zawierające nikotynę poniżej 
progu określonego w art. 18 ust. 1;

b) wyroby zawierające nikotynę;

Or. pl
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Poprawka 1336
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyroby ziołowe do palenia. c) wyroby ziołowe do palenia.

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów, które nie spełniają wymogów 
niniejszej dyrektywy, były wprowadzane 
do obrotu do dnia [Date of entry into 
force + 42 miesiące].

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z motywem 18 dyrektywy 2001/37/WE należy wprowadzić wystarczająco długie 
okresy przejściowe, aby przeprowadzić niezbędne modyfikacje w zakresie produkcji oraz 
wprowadzić do obrotu zapasy.  Jest to szczególnie ważne ze względu na małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz objęte dyrektywą plantacje tytoniowe.

Poprawka 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -I
Dodatki zatwierdzone do stosowania w 
wyrobach tytoniowych
Chemiczna nazwa dodatku – funkcja –
maksymalna dopuszczalna zawartość

Or. en

Uzasadnienie

Pozytywny wykaz dodatków, które można stosować w wyrobach tytoniowych, należy dołączyć 
jako nowy załącznik do dyrektywy.
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Poprawka 1338
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Palenie jest przyczyną 90 % 
przypadków raka płuc

skreślony

Or. nl

Poprawka 1339
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Palenie jest przyczyną raka jamy ustnej 
i gardła

skreślony

Or. nl

Poprawka 1340
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2 a) Palenie jest przyczyną raka pęcherza

Or. en

Uzasadnienie

Rak pęcherza występuje w UE niepokojąco często (jest na czwartym miejscu wśród 
nowotworów u mężczyzn i na czternastym miejscu u kobiet – dane Międzynarodowej Agencji 
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Badań nad Rakiem), a palenie tytoniu stanowi najważniejszy czynnik ryzyka w przypadku 
raka pęcherza. W wielu krajach ostrzeżenie to już jest stosowane, aby zwrócić uwagę na 
związek przyczynowy między paleniem a rakiem pęcherza.

Poprawka 1341
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Palenie jest przyczyną zawałów serca skreślony

Or. nl

Poprawka 1342
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Palenie jest przyczyną udarów i 
niepełnosprawności

skreślony

Or. nl

Poprawka 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Palenie jest przyczyną raka pęcherza 
moczowego

Or. fr
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Uzasadnienie

Nie należy nie doceniać tego rodzaju raka. Palenie leży u źródeł połowy przypadków raka 
pęcherza moczowego u mężczyzn i jednej trzeciej takich przypadków u kobiet. O ile 
dotychczas to głównie mężczyźni zapadali na tę chorobę, liczba dotkniętych nią kobiet 
niebezpiecznie rośnie z powodu wzrostu liczby kobiet-palaczek.

Poprawka 1344
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Palenie zwiększa ryzyko utraty wzroku skreślony

Or. nl

Poprawka 1345
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Palenie niszczy zęby i dziąsła skreślony

Or. nl

Poprawka 1346
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Palenie może zabić Twoje 
nienarodzone dziecko

skreślony

Or. nl
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Poprawka 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Dym szkodzi Twoim dzieciom, 
rodzinie i przyjaciołom

10) Dym skraca życie Twoim dzieciom, 
rodzinie i przyjaciołom – nie narażaj ich 
na to

Or. es

Poprawka 1348
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Dzieci palaczy często idą w ślady 
rodziców

skreślony

Or. nl

Poprawka 1349
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Rzuć palenie – pomyśl o swoich 
najbliższych

skreślony

Or. nl

Poprawka 1350
Daniël van der Stoep
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) Palenie zmniejsza płodność skreślony

Or. nl

Poprawka 1351
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) Palenie zwiększa ryzyko impotencji skreślony

Or. nl

Poprawka 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) Palenie w obecności dzieci może być 
przyczyną nagłej śmierci niemowląt.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić nowy tekst ostrzeżenia, aby chronić dzieci i dzieci nienarodzone przed 
zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z palenia.
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Poprawka 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a Ten wyrób zawiera nikotynę i szkodzi 
Twojemu zdrowiu.
(Poprawka nawiązuje do poprawki do 
załącznika I - tytuł 1a (nowy).)

Or. it

(Zob. poprawki do art. 18).

Poprawka 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b) Palenie w czasie ciąży jest przyczyną 
przedwczesnych porodów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić nowy tekst ostrzeżenia, aby chronić dzieci i dzieci nienarodzone przed 
zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z palenia.

Poprawka 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14c) Dzieci zmuszane do palenia biernego 
są bardziej narażone na astmę i zapalenie 
opon mózgowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić nowy tekst ostrzeżenia, aby chronić dzieci i dzieci nienarodzone przed 
zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z palenia.

Poprawka 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – nagłówek 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz ostrzeżeń tekstowych (określonych 
w art. 18)

Or. it

(Zob. poprawki do art. 18).

Poprawka 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I a (nowy)
Wykaz szkodliwych i potencjalnie 
szkodliwych składników w wyrobach 
tytoniowych i dymie tytoniowym
Składnik
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aldehyd octowy
acetamid
aceton
akroleina
akryloamid
akrylonitryl
aflatoksyna B1
4-aminobifenyl
1-aminonaftalen
2-aminonaftalen
amoniak
anabazyna
o-anizydyna
arsen
A-α-C (2-amino-9H-pirydo[2,3-b]indol)
benzo[a]antracen
benzo[j]acentrylon
benzen
benzo[b]fluoranten
benzo[k]fluoranten
benzo[b]furan
benzo[a]piren
benzo[c]fenantren
beryl
1,3-butadien
kadm
kwas kawowy
tlenek węgla
katechina
chlorowane dioksyny / furany
chrom
chryzen
kobalt



AM\935765PL.doc 75/80 PE510.722v01-00

PL

kumaryna
krezole (o-, m- i p-krezol)
aldehyd krotonowy
cyclopenta[c,d]piren
dwubenzo[a,h]antracen
dwubenzo[a,e]piren
dwubenzo[a,h]piren
dwubenzo[a,i]piren
dwubenzo[a,l]piren
2,6-dimetyloanilina
karbaminian etylu (uretan)
etylobenzen
tlenek etylenu
formaldehyd
furan
Glu-P-1 (2-amino-6-metylodipirydo[1,2-
a:3',2'-d]imidazol)
Glu-P-2 (2-aminodipirydo[1,2-a:3',2'-
d]imidazol)
hydrazyna
cyjanowodór
indeno[1,2,3-cd]piren
IQ (2-amino-3-metyloimidazo[4,5-
f]chinolina)
izopren
ołów
MeA-α-C (2-amino-3-metylo)-9H-
pirydo[2,3-b]indol)
rtęć
metyloetyloketon
5-metylochryzen
4-(metylonitrozamino)-1-(3-pirydylo)-1-
butanon (NNK)
naftalen
nikiel
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nikotyna
nitrobenzen
nitrometan
2-nitropropan
n-nitrozodietanoloamina (NDELA)
n-nitrozodietyloamina
n-nitrozodimetyloamina (NDMA)
n-nitrozometyloetyloamina
n-nitrozomorfolina (NMOR)
n-nitrozonornikotyna (NNN)
n-nitrozopiperydyna (NPIP)
n-nitrozopyrolidyna (NPYR)
n-nitrozosarkozyna (NSAR)
nornikotyna
fenol
PhIP (2-amino-1-metylo-6-
fenylomidazo[4,5-b]pirydyna)
polon 210 
aldehyd propionowy
tlenek propylenu
chinolina
selen
styren
o-toluidyna
toluen
Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimetylo-5H-
pirydo[4,3-b]indol)
Trp-P-2 (1-metylo-3-amino-5H-
pirydo[4,3-b]indol)
uran 235
uran 238
octan winylu
chlorek winylu 

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest sporządzenie w nowym załączniku listy szkodliwych i potencjalnie szkodliwych 
składników wyrobów tytoniowych i dymu tytoniowego na wzór wykazu sporządzonego w 
2009 r. przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w ramach ustawy dotyczącej 
zapobiegania paleniu w rodzinie i ograniczenia użycia tytoniu.

Poprawka 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tabela 1 – Szkodliwe i 
potencjalnie szkodliwe 
składniki dymu 
tytoniowego

Tabela 2 – Szkodliwe i 
potencjalnie szkodliwe 
składniki tytoniu 
bezdymnego

Tabela 3 – Szkodliwe i 
potencjalnie szkodliwe 
składniki tytoniu do 
samodzielnego skręcania 
papierosów

aldehyd octowy aldehyd octowy amoniak
akroleina arsen arsen
akrylonitryl benzo[a]piren kadm
4-aminobifenyl kadm nikotyna 
1-aminonaftalen aldehyd krotonowy NNK*
2-aminonaftalen formaldehyd NNN**
amoniak nikotyna
benzen NNK* 
benzo[a]piren NNN** 
1,3-butadien
tlenek węgla
aldehyd krotonowy
formaldehyd 
izopren
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nikotyna
NNK*
NNN**
toluen 
_____________
4-(metylonitrozamino)-1-
(3-pirydylo)-1-butanon
** n-nitrozonornikotyna 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka łączy się z poprawką do art. 5 ust. 1 akapit pierwszy. Na wzór ustawy 
amerykańskiej (o ograniczeniu użycia tytoniu) należy sporządzić krótką listę najczęściej 
występujących substancji niebezpiecznych w rozbiciu na rodzaje wyrobów tytoniowych. Ten 
nowy załącznik stanowi podstawę do rozpoczęcia badań nad wyrobami tytoniowymi 
podlegającymi regulacji, zanim przedłożone zostaną informacje dotyczące wszystkich 
szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników w terminie transpozycji określonym w art. 
25.

Poprawka 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK III
Maksymalna dopuszczalna zawartość w 
wyrobach tytoniowych bezdymnych –
toksyna na wagę jednostkową suchego 
tytoniu:
NNN (N-nitrozonornikotyna ) i NNK (4-
(metylonitrozamino)-1-(3-pirydylo)-1-
butanon: 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]piren): 5,0 µg/kg

Or. en
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Uzasadnienie

Tabela ta przejmuje zalecenia dotyczące toksyczności, przedstawione przez grupę analityczną 
WHO ds. regulacji wyrobów tytoniowych – sprawozdanie na temat podstawy naukowej 
regulacji dotyczącej wyrobów tytoniowych, seria technicznych sprawozdań WHO, nr 955 
(2010).

Poprawka 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IV
Prawodawstwo UE w zakresie wyrobów 
zawierających nikotynę
Bezpieczeństwo ogólne
Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa 
ogólnego (2001/95/WE)
System RAPEX – informowanie o 
produktach niebezpiecznych i ostrzeganie 
przed nimi
Pakowanie i etykietowanie
Dyrektywa dotycząca substancji 
niebezpiecznych (67/548/EWG)
Dyrektywa dotycząca preparatów 
niebezpiecznych (99/45/WE)
Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie 
substancji i mieszanin – rozporządzenie 
CLP 1272/2008 będzie stosowane od 
2015 r.
Bezpieczeństwo chemiczne
Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i 
stosowane ograniczenia w zakresie 
chemikaliów (REACH), rozporządzenie 
(WE) 1907/2006
Bezpieczeństwo elektryczne
Dyrektywa o niskim napięciu 
(2006/95/WE)
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Dyrektywa o kompatybilności 
elektromagnetycznej (2004/108/WE)
Dyrektywa o ograniczeniu stosowania 
niebezpiecznych substancji (2011/65/EU) 
(w stosownych przypadkach)
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
(2012/19/UE)
Dyrektywa o bateriach (2006/66/WE)
Wagi i miary
Paczkowanie według masy lub objętości 
niektórych produktów w opakowaniach 
jednostkowych – dyrektywa 76/211/EWG
Dyrektywa o nominalnych ilościach 
produktów w opakowaniach 
jednostkowych (2007/45/EC)
Praktyka handlowa
Dyrektywa o sprzedaży na odległość 
(97/7/WE)
Dyrektywa o handlu elektronicznym 
(2000/31/WE)
Dyrektywa dotycząca reklamy 
wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej (2006/114/WE)
Dyrektywa dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych (2005/29/WE)

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do wyrobów zawierających nikotynę państwa członkowskie powinny stosować 
wszystkie istniejące przepisy w zakresie ochrony konsumentów i bezpieczeństwa. Obowiązek 
sporządzenia sprawozdania pociągnie za sobą przyjęcie systematyczniejszego podejścia i 
będzie podstawą przeglądu, który Komisja ma zakończyć do kwietnia 2017 r.


