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Poprawka 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

skreślony

Or. en

Poprawka 835
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

skreślony

Or. it
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Poprawka 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy 
opakowania i opakowania zbiorczego 
obejmują nalepki, które mogą zostać 
usunięte (nie banderole), wkładki lub inne 
dodatkowe materiały, zdrapki i etui.

Or. de

Uzasadnienie

Wykaz zakazanych elementów i cech musi być szczegółowy w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa prawnego. Nazwy i symbole marki handlowej oraz jej oznaczenia graficzne i 
kolor wchodzą w zakres prawa własności właściciela marki handlowej i w związku z tym nie 
mogą zostać zakazane.

Poprawka 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne lub inne dodatkowe materiały, takie 
jak naklejki, nalepki, materiały typu onsert, 
zdrapki i etui. Przekazywanie 
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onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

konsumentom faktycznych informacji o 
wyrobie nie może być zabronione. 
Poprawnie zarejestrowane w dniu wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy znaki 
handlowe nie mogą być zakazane.

Or. it

Uzasadnienie

Niektóre zakazy uniemożliwiłyby przekazywanie istotnych informacji na temat wyrobu i 
obecnie zarejestrowanych znaków handlowych, co wiązałoby się z ryzykiem naruszenia 
przepisów TFUE dotyczących praw konsumenta i zasad WTO.  Ponadto wprowadzenie 
zakazu papierosów o średnicy mniejszej niż 7,5 mm miałoby negatywne konsekwencje, gdyż 
zachęciłoby konsumentów do korzystania z nielegalnego rynku, co miałoby oczywiste 
negatywne skutki dla zdrowia.

Poprawka 838
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne lub inne dodatkowe materiały, takie 
jak naklejki, nalepki, materiały typu onsert, 
zdrapki i etui.

Przekazywanie konsumentom faktycznych 
informacji o wyrobie nie może być 
zabronione. 
Poprawnie zarejestrowane w dniu wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy znaki 
handlowe nie mogą być zakazane.

Or. it
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Poprawka 839
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd,
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, wkładki lub inne dodatkowe 
materiały, takie jak naklejki, nalepki, 
materiały typu onsert, zdrapki i etui.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje definicja „kolorów wprowadzających w błąd”, a także nie ma żadnego 
wiarygodnego uzasadnienia dla kolorów uznanych za wprowadzające w błąd. Tak samo nie 
ma uzasadnienia z perspektywy aspektów zdrowotnych oraz rynku wewnętrznego dla zakazu 
papierosów o mniejszej średnicy.

Poprawka 840
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd,
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, wkładki lub inne dodatkowe 
materiały, takie jak naklejki, nalepki, 
materiały typu onsert, zdrapki i etui.
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elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

Or. de

Uzasadnienie

Brakuje definicji „kolorów wprowadzających w błąd” oraz uzasadnionych podstaw do 
założenia, że określone kolory mogłyby wprowadzać w błąd. Również z punktu widzenia 
ochrony zdrowia publicznego i rynku wewnętrznego nie ma powodów, by wprowadzać ogólny 
zakaz dla papierosów o małej średnicy.

Poprawka 841
Kristian Vigenin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
oznaczenia graficzne i inne, kolory 
wprowadzające w błąd, wkładki lub inne 
dodatkowe materiały, takie jak naklejki, 
nalepki, materiały typu onsert, zdrapki i 
etui, lub też takie elementy lub cechy mogą 
być związane z kształtem samego wyrobu 
tytoniowego.

Or. en

Poprawka 842
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, wkładki lub inne dodatkowe 
materiały, takie jak naklejki, nalepki, 
materiały typu onsert, zdrapki i etui, lub też 
takie elementy lub cechy mogą być 
związane z kształtem samego wyrobu 
tytoniowego. 

Or. cs

Poprawka 843
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały,
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui.

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 844
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.

Or. en

Poprawka 845
Timothy Kirkhope

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
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Or. en

Poprawka 846
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.

Or. pt

Poprawka 847
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.
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Or. el

Poprawka 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, wszelkie ozdobniki 
lub też takie elementy lub cechy mogą być 
związane z kształtem samego wyrobu 
tytoniowego.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie można bezpodstawnie zakazać sprzedaży jednego produktu. Wszystkie wyroby tytoniowe 
są szkodliwe dla zdrowia. Nie ma dowodów, że papierosy typu "slim" są bardziej szkodliwe od 
zwykłych papierosów. Nie ma również konkretnych danych jeśli chodzi o ich spożycie przez 
osoby poniżej wieku uprawniającego do nabycia wyrobów tytoniowych. Jeśli będą więc one 
opakowane i oznaczone zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy nie ma podstaw do 
wprowadzenia zakazu ich sprzedaży na terenie UE.

Poprawka 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
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wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.

Or. en

Poprawka 850
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 

Or. en

Poprawka 851
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
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wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.

Or. nl

Poprawka 852
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosów o średnicy mniejszej niż 7,5 
mm nie sprzedaje się w UE.

Or. fi

Poprawka 853
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
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wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 6,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

Or. en

Poprawka 854
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. eksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.

Or. de

Uzasadnienie

Takie domniemanie prawne byłoby oparte na nieistniejącym badaniu, wobec tego należy je 
skreślić.

Poprawka 855
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie ustalania średnicy papierosów. Wprowadzenie tego przepisu 
oznaczałoby w praktyce zakazanie cienkich papierosów, co nie ma naukowego uzasadnienia i 
jest nie do zaakceptowania.

Poprawka 856
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 
inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego.

Or. el
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Uzasadnienie

Znane obecnie dane naukowe nie wskazują na istnienie bezpośredniego związku między 
średnicą papierosów a zaczynaniem palenia ani na większą atrakcyjność papierosów typu 
slim. Ponadto skutkiem takiego zakazu nie będzie rzucanie palenia, tylko zaprzestanie 
konsumpcji konkretnych typów wyrobów tytoniowych.

Poprawka 857
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Naukowo potwierdzone informacje, że 
określony wyrób jest mniej szkodliwy niż 
inne, należy zwolnić z przepisów ust. 1 lit. 
b) i ust. 2. Producenci przedstawiają 
właściwym organom państw 
członkowskich dane potwierdzające, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy.

Or. el

Poprawka 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku papierosów z filtrem papier 
przeznaczony na ustniki takich 
papierosów musi być wystarczająco 
chroniony za sprawą swej złożoności. 
W tym celu musi posiadać co najmniej 
następujące właściwości:
a) wiele widocznych kolorów oraz 
produkcja w technice wklęsłodruku;
b) wszystkie białe obszary muszą być 
pokryte lakierem;
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c) złożone nadruki o częściowo cienkiej 
strukturze;
d) druk na biały papierze bazowym;
e) perforacja przednia umieszczona 
wystarczająco daleko od końca papierosa;

Or. de

Uzasadnienie

Wyroby wielobarwne i o częściowo bardzo cienkiej strukturze oraz technika przedniej 
perforacji są dostępne tylko dla dostawców o ustalonej pozycji. Wymogi te w połączeniu ze 
szczególnymi wymogami odnoszącymi się do papieru, np. w zakresie stopnia białości, 
zablokują skutecznie nielegalny rynek papierosów. Miejsce strefy perforacji zapewni, że 
konsument nie będzie mógł zatykać otworów, co zwiększy wydzielanie dymu. 

Poprawka 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Bibułka papierosowa musi posiadać 
znaki wodne.

Or. de

Uzasadnienie

Ma to zapobiegać podrabianiu.

Poprawka 860
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować teksty i oznaczenia graficzne 
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wprowadzające w błąd.

Or. cs

Poprawka 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na opakowaniu jednostkowym 
dopuszczone jest podanie odmiany tytoniu 
wykorzystanego do produkcji wyrobu lub 
państwa jego pochodzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie dyskryminowania różnych odmian tytoniu (zob. motyw 16).

Poprawka 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 13 skreślony
Wygląd i zawartość opakowań 
jednostkowych
1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
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Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.
2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. en

Poprawka 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 13 skreślony
Wygląd i zawartość opakowań 
jednostkowych
1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.
2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.
3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
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jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. it

Uzasadnienie

Brak jest medycznego uzasadnienia dla tych przepisów.  Środki te zabroniłyby sprzedaży 
wyrobów już spożywanych, stymulując przemyt i podrabianie wyrobów, ograniczając 
możliwości wyboru konsumentów, konkurencję i innowację, co miałoby oczywiste negatywne 
skutki dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Poprawka 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 13 skreślony
Wygląd i zawartość opakowań 
jednostkowych
1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.
2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
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tylnej części opakowania.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. es

Uzasadnienie

Nie istnieje obiektywna podstawa naukowa, która potwierdzałaby, że środek ten będzie miał 
pożądany efekt na spożycie tytoniu przez młodzież. Ponadto byłoby to sprzeczne z wolnością 
konkurencji i stanowiło przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów na terytorium Unii 
Europejskiej.

Poprawka 865
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 

skreślony
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Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

Or. it

Poprawka 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

skreślony

Or. en

Poprawka 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 

skreślony
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formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

Or. en

Poprawka 868
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z perspektywy rynku wewnętrznego nie ma uzasadnienia dla ograniczenia opakowań, w 
których sprzedawane są wyroby tytoniowe. Wniosek jest sprzeczny z unijną polityką rynku 
wewnętrznego w odniesieniu do opakowań i wzajemnego uznawania, a szczególnie dyrektywą 
2007/45.
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Poprawka 869
Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

skreślony

Or. en

Poprawka 870
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

skreślony
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Or. it

Poprawka 871
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. 
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

skreślony

Or. en

Poprawka 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, 
tj. prostokątnej kieszeni z klapką
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej 
strony opakowania. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Jednostkowy 
tytoń do samodzielnego skręcania lub 
robienia papierosów pakowany jest do 
puszki kompozytowej w kształcie 
prostopadłościanu lub walca, albo do 
torebki, tj. prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą otwarcie. Opakowanie 
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jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania lub robienia papierosów zawiera 
co najmniej 40 g tytoniu.

Or. en

Poprawka 873
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, 
tj. prostokątnej kieszeni z klapką
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej 
strony opakowania. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Jednostkowy 
tytoń do samodzielnego skręcania lub 
robienia papierosów pakowany jest do 
puszki kompozytowej w kształcie 
prostopadłościanu lub walca, albo do 
torebki, tj. prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą otwarcie. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania lub robienia papierosów zawiera 
co najmniej 40 g tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

W pierwotnej ocenie skutków nie oceniono stosowania torebki do innych rodzajów luźnego 
tytoniu, a we wniosku nie uwzględniono odpowiednio znacznych różnic między samodzielnym 
skręcaniem a samodzielnym robieniem papierosów. Jeśli chodzi o rodzaj opakowania, należy 
wziąć pod uwagę różne cechy charakterystyczne tytoniu wymagane przez konsumenta. Puszka 
kompozytowa to sprawdzone opakowanie tytoniu sprzedawanego luzem. Obecne brzmienie 
mogłoby zatem zahamować przyszły rozwój innowacyjnych opakowań i niekorzystnie wpłynąć 
na jakość wyrobu tytoniowego trafiającego do konsumenta końcowego.

Poprawka 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, 
tj. prostokątnej kieszeni z klapką
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej 
strony opakowania. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu i zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe każdego innego tytoniu do 
palenia pakowana jest do puszki 
kompozytowej w kształcie 
prostopadłościanu lub walca albo do
torebki, tj. prostokątnej kieszeni z klapką
przykrywającą zamknięcie, i zawiera co 
najmniej 40 g tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

W pierwotnym wniosku nie uwzględniono wymogu dotyczącego stosowania puszki 
kompozytowej przy określonych zastosowaniach drobno krojonego tytoniu, tj. samodzielnego 
robienia papierosów oraz do fajek.  Celem tej zmiany jest zmniejszenie atrakcyjności 
rozpoczynania palenia przez młodych ludzi, ponieważ puszki są zazwyczaj kupowane przez 
osoby starsze i ze względu na swoją wagę i objętość droższe niż torebki, a tym samym trudniej 
dostępne pod względem finansowym dla młodych ludzi.

Poprawka 875
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej 
strony opakowania. Opakowanie 

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów lub opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
nabijania papierosów zawiera co najmniej 
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jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

40 g tytoniu.

Or. de

Uzasadnienie

Puszki kompozytowe wykorzystywane w przypadku tytoniu do samodzielnego nabijania 
papierosów powinny być dozwolone na równi z saszetkami na tytoń, ponieważ są w 
porównaniu z nimi opakowaniem większym i droższym i nie nadają się do noszenia przy 
sobie. Z tych powodów puszki kompozytowe są znacznie mniej atrakcyjne dla młodzieży niż 
saszetki na tytoń.

Poprawka 876
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

Or. de

Poprawka 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 20 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 40 g tytoniu.

Or. de

Uzasadnienie

O kształcie opakowania powinni decydować –  tak jak do tej pory – producenci. Część drobno 
krojonego tytoniu oferuje się w puszkach kompozytowych o pojemności 50-200 gramów. Taki 
tytoń to przeważnie lekki tytoń (o dużej objętości), który nie nadaje się do pakowania w 
saszetki, ponieważ mógłby tam z łatwością ulec zgnieceniu. Małe opakowania czy 
opakowania w kształcie pomadek do ust powinny być jednak zakazane z uwagi na szczególną 
atrakcyjność dla młodzieży.

Poprawka 878
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej 
strony opakowania. Opakowanie 

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
może mieć kształt prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów może 
mieć kształt prostopadłościanu lub walca 
lub formę torebki, tj. regularnej 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki
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jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

ma rozmiar gwarantujący spójność 
graficzną i widoczność tekstu, fotografii 
oraz informacji o zaprzestaniu palenia 
wymaganych art. 9 ust. 3 lit. d) dyrektywy.
Opakowanie jednostkowe papierosów 
zawiera co najmniej 10 papierosów. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów 
zawiera co najmniej 12,5 g tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna znacząco ograniczać specyfikacji dotyczących opakowań. Miejsca 
pracy związane z wyrobem w całym łańcuchu dostaw byłyby zagrożone, a nielegalny handel 
może ulec nasileniu.  Wybór oferowany konsumentom, wraz z innowacjami i konkurencją, 
ulegnie ograniczeniu. Ograniczone zostanie przestrzeganie praw własności intelektualnej.  
Środki te są sprzeczne z zasadami wewnętrznego rynku, a także mają negatywny wpływ na 
działania związane ze zdrowiem.

Poprawka 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu.
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie, albo 
opakowania o podstawie w kształcie 
prostopadłościanu lub walca. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
20 g tytoniu.

Or. en
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Uzasadnienie

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Poprawka 880
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu.
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie, albo 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia, że wszelkie proponowane zmiany opakowań nie utrudnią 
zdolności rozpoznawania podrobionych opakowań i zapobiegania im. Zbyt rygorystyczne 
zalecenia mogą uniemożliwić UE zapobieganie próbom podrabiania.

Poprawka 881
Michèle Striffler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki lub 
twardego pudełka. Torebka ma formę
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Twarde pudełko składa się z 
korpusu, pokrywki i denka. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
40 g tytoniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana ta zezwala na używanie pudełek kompozytowych do tytoniu, które mogą być zrobione 
z możliwego do recyklingu kartonu, a zatem będą bardziej ekologiczne. Pudełka dużego 
formatu umożliwiają również lepszą czytelność informacji zdrowotnych. Pudełka te są 
wytworem złożonej i kosztownej technologii europejskiej i są zatem trudne do podrobienia.

Poprawka 882
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera tytoń o łącznej wadze 
co najmniej 33 g. Opakowanie 
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tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g
tytoniu.

jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
80 g tytoniu.

  

Or. en

Uzasadnienie

Prawdziwym środkiem zniechęcającym młodych ludzi do palenia byłoby podwojenie wagi 
tytoniu w normalnym opakowaniu. W ten sposób cena opakowania uległaby podwojeniu (lecz 
cena jednostkowa papierosa pozostałaby niezmieniona). Wyższa cena za opakowanie 
stanowiłaby istotną przeszkodę dla młodych ludzi zaczynających palić i kupujących pod 
wpływem impulsu opakowanie papierosów.

Poprawka 883
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt zbliżony do prostopadłościanu. 
Opakowanie jednostkowe tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów ma 
formę torebki, tj. prostokątnej kieszeni z 
klapką przykrywającą zamknięcie. Klapka 
torebki zakrywa co najmniej 70 % 
przedniej strony opakowania. Opakowanie 
jednostkowe papierosów zawiera co 
najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów zawiera co najmniej 
20 g tytoniu.

Or. cs

Poprawka 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 50 g 
tytoniu.

Or. ro

Poprawka 885
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj.
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 19 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Pomysł uregulowania minimalnej liczby papierosów w jednostkowych opakowaniach jest do 
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zaakceptowania. Jednak moja propozycja to ustalenie maksymalnej liczby papierosów na 19 
zamiast 20, biorąc pod uwagę stosowane obecnie węgierskie krajowe przepisy. 

Poprawka 886
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu lub lekko 
zaokrąglony. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje żaden dowód naukowy przemawiający za zakazaniem kształtu lekko 
zaokrąglonego.

Poprawka 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 

skreślony
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pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

Or. en

Poprawka 888
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

skreślony

Or. cs

Poprawka 889
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 

skreślony
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tylnej części opakowania.

Or. de

Uzasadnienie

Z perspektywy rynku wewnętrznego nie istnieje uzasadnienie dla regulowania wielkości 
opakowań, w których sprzedawane są różne wyroby tytoniowe. Propozycja jest sprzeczna z 
polityką UE w zakresie rynku wewnętrznego w odniesieniu do opakowań i wzajemnego 
uznawania zgodnie z dyrektywą 2007/45.

Poprawka 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy pozostawić producentom –  tak jak to miało miejsce do tej pory – pewną elastyczność 
w odniesieniu do kształtu opakowania.

Poprawka 891
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 2. Opakowanie papierosów może być 
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wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i może posiadać zamknięcia, 
które można ponownie zamknąć lub 
zakleić po otwarciu.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia, że wszelkie proponowane zmiany opakowań nie utrudnią 
zdolności rozpoznawania podrobionych opakowań i zapobiegania im. Zbyt rygorystyczne 
zalecenia mogą uniemożliwić UE zapobieganie próbom podrabiania.

Poprawka 892
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i może posiadać zamknięcie, 
które można ponownie zamknąć po 
pierwszym otwarciu.

Or. it

Poprawka 893
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i posiada zamknięcia, które 
mogą być w postaci wieczka otwieranego
do góry (typu „flip-top”). Otwierane do 
góry wieczko opakowania papierosów jest 
przymocowane tylko do tylnej części 
opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoliłoby to na stosowanie zamykanych wewnętrznych zabezpieczeń, takich jak 
wewnętrzne wkładki, które mogą pomóc w zwalczaniu podrabiania, lecz w żaden sposób nie 
stanowiłyby przeszkody dla widoczności i spójności ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniu.

Poprawka 894
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna dokonywać harmonizacji głównego mechanizmu zamknięcia. Takie 
uregulowanie stanowiłoby zachętę dla nielegalnego handlu poprzez ujednolicenie opakowań i 
ułatwienie przestępcom produkowania podrobionych towarów. Wiele mechanizmów 
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zamknięcia utrudniłoby podrabiaczom kopiowanie. Ograniczony zostanie również wybór 
oferowany konsumentom, wraz z innowacjami i konkurencją.

Poprawka 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania. Obszary 
opakowania, na których nie widnieją 
ostrzeżenia, powinny być wystarczająco 
złożone i wielobarwne. Co najmniej jeden 
z kolorów musi tworzyć wyczuwalne 
dotykiem struktury.

Or. de

Uzasadnienie

Ma to zapobiegać podrabianiu.

Poprawka 896
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału i nie posiada zamknięcia, które 
można ponownie zamknąć lub zakleić po 
pierwszym otwarciu, innego niż wieczko 
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otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

otwierane do góry (typu „flip-top”). 
Otwierane do góry wieczko 
prostopadłościennego opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 13 ust. 1.

Poprawka 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Wszystkie zewnętrzne powierzchnie 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego tytoniu do palenia są 
ujednolicone w następujący sposób:
a) nie zawierają żadnych znaków 
towarowych ani innych oznaczeń, poza 
nazwą marki oraz nazwą danego wyrobu 
tytoniowego;
b) są ciemnego, nieatrakcyjnego koloru 
określonego przez Komisję;
c) nazwa marki oraz nazwa danego 
wyrobu tytoniowego:
(i) jest umieszczona na każdej jednej 
powierzchni tylko raz;
(ii) jest umieszczona poziomo pod 
mieszanym ostrzeżeniem zdrowotnym oraz 
w tym samym kierunku co ostrzeżenie, 
pośrodku powierzchni pozostałej 
na przedzie oraz na tyle opakowania 
jednostkowego oraz opakowania 
zbiorczego;
(iii) jest zgodna ze szczegółowymi 
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przepisami określonymi w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wzmocniłaby propozycję sprawozdawczyni dotyczącą standardowych 
opakowań poprzez rozszerzenie jej na wszelkie wyroby tytoniowe przeznaczone do palenia. 
Istotne jest również, by standardowy kolor był ciemny i nieatrakcyjny, ponieważ okazał się 
bardziej skuteczny, niż jaśniejsze kolory.

Poprawka 898
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. it

Poprawka 899
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 

skreślony
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bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 900
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. cs

Poprawka 901
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień jest nie tylko sprzeczne z zasadą pomocniczości i brak mu 
jakiejkolwiek podstawy prawnej, lecz jest również sprzeczne z przepisami traktatu 
dotyczącymi „aktów delegowanych” (art. 290 TFUE) oraz „aktów wykonawczych” (art. 291 
TFUE).

Poprawka 902
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 903
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższe zagadnienia, jako istotne dla dyrektywy, powinny być regulowane w akcie 
bazowym. Jednocześnie w wyniku określenia przez KE wymiarów opakowania mogą być 
usunięte z rynku papierosy typu slim, które są dłuższe niż papierosy king size.

Poprawka 904
Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 

skreślony
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jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. en

Poprawka 905
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 906
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 

skreślony
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jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. en

Poprawka 907
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. de

Poprawka 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 

skreślony
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jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. de

Poprawka 909
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane, do których Komisja uprawniona zostaje w ww. ustępie, są nie do 
zaakceptowania. Treść tego ustępu musi zostać uregulowana poprzez samą dyrektywę.

Poprawka 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

skreślony

Or. it

Poprawka 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

3. Należy zapewnić pełną widoczność i 
spójność ostrzeżeń zdrowotnych przed 
pierwszym otwarciem, podczas otwierania 
i po ponownym zamknięciu opakowania 
jednostkowego.

Or. de

Poprawka 912
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

3. W celu ustanowienia bardziej 
szczegółowych przepisów dotyczących 
kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego, 
stosuje się zwykłą procedurę 
ustawodawczą.

Or. el

Uzasadnienie

Kształt i rozmiary opakowań jednostkowych uważamy za istotne elementy aktu 
ustawodawczego. W związku z tym wszelkie zmiany dotyczące tych elementów należy 
wprowadzać zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Poprawka 913
Jutta Haug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

3. Należy zapewnić pełną widoczność i 
spójność ostrzeżeń zdrowotnych przed 
pierwszym otwarciem, podczas otwierania 
i po ponownym zamknięciu opakowania 
jednostkowego.

Or. en
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Poprawka 914
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

3. Komisja może składać wnioski w 
sprawie bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. it

Poprawka 915
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. it

Poprawka 916
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 917
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. cs
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Poprawka 918
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień jest nie tylko sprzeczne z zasadą pomocniczości i brak mu 
jakiejkolwiek podstawy prawnej, lecz jest również sprzeczne z przepisami traktatu 
dotyczącymi „aktów delegowanych” (art. 290 TFUE) oraz „aktów wykonawczych” (art. 291 
TFUE).

Poprawka 919
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 920
Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 921
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony
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Or. en

Poprawka 922
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 923
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. de
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Poprawka 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń,
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. de

Poprawka 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. de

Poprawka 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. de

Poprawka 927
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane, do których Komisja uprawniona zostaje w ww. ustępie, są nie do 
zaakceptowania. Treść tego ustępu musi zostać uregulowana poprzez samą dyrektywę.

Poprawka 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. it

Poprawka 929
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. it

Poprawka 930
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

4. W celu wprowadzenia obowiązku 
stosowania opakowań jednostkowych w 
kształcie prostopadłościanu lub walca dla 
wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy i tytoń, jeżeli nastąpi istotna 
zmiana okoliczności stwierdzona w 
sprawozdaniu Komisji, stosuje się zwykłą 
procedurę ustawodawczą.

Or. el

Uzasadnienie

Kształt i rozmiary opakowań jednostkowych uważamy za istotne elementy aktu 
ustawodawczego. W związku z tym wszelkie zmiany dotyczące tych elementów należy 
wprowadzać zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Poprawka 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. en

Poprawka 932
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. de
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Poprawka 933
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

skreślony

Or. it

Poprawka 934
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie opakowania jednostkowe 
i opakowania zbiorcze wyrobów 
tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
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przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

Or. en

Poprawka 935
Marit Paulsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

1. Z wyjątkiem wyrobów, o których mowa 
w art. 15 państwa członkowskie 
zapewniają, aby wszystkie opakowania 
jednostkowe wyrobów tytoniowych były 
opatrzone niepowtarzalnym 
identyfikatorem. Aby zapewnić 
integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

Or. en

Poprawka 936
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

1. Aby umożliwić nadzór i skuteczną 
identyfikację państwa członkowskie
upewniają się, że wszystkie opakowania 
jednostkowe wyrobów tytoniowych, w tym 
każde zbiorcze opakowanie zewnętrzne, są
opatrzone niepowtarzalne, bezpieczne i 
nieusuwalne oznakowanie 
identyfikacyjne. Aby zapewnić 
integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania.
W przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone 
w niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych 
lub wprowadzanych na rynek Unii.

Or. fr

Poprawka 937
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych wprowadzane do 
obrotu w UE były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
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poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

Or. el

Poprawka 938
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem.
Aby zapewnić integralność 
niepowtarzalnych i zabezpieczonych
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania.
W przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone 
w niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych 
lub wprowadzanych na rynek Unii.

Or. fr

Poprawka 939
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
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niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii. W tych 
państwach członkowskich, gdzie stosuje 
się znaki akcyzy na wyrobach 
tytoniowych, niepowtarzalne 
identyfikatory można wydrukować na 
znakach akcyzy.

Or. en

Poprawka 940
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie opakowania jednostkowe 
i wszelkie opakowania zbiorcze 
wykorzystywane do transportu wyrobów 
tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
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wprowadzanych na rynek Unii. niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami protokołu WHO mającego na celu zlikwidowanie nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi na opakowaniu zbiorczym (tj. na paletach, skrzyniach transportowych, 
kartonach itp.) także musi się znaleźć niepowtarzalny identyfikator. Niepowtarzalne 
identyfikatory na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym powinny być ze sobą powiązane, 
aby umożliwić właściwym organom ustalenie zawartości palet, skrzyń transportowych lub 
kartonu. Należy rejestrować wszelkie przypadki ponownego pakowania wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 941
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby niepowtarzalne identyfikatory 
opakowań jednostkowych były połączone 
z niepowtarzalnymi identyfikatorami 
opakowań zbiorczych wykorzystywanych 
do transportu. Wszelkie zmiany 
w połączeniach między opakowaniami 
jednostkowymi a opakowaniami 
zbiorczymi wykorzystywanymi do 
transportu należy rejestrować w bazie 
danych, o której mowa w ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami protokołu WHO mającego na celu zlikwidowanie nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi na opakowaniu zbiorczym (tj. na paletach, skrzyniach transportowych, 
kartonach itp.) także musi się znaleźć niepowtarzalny identyfikator. Niepowtarzalne 
identyfikatory na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym powinny być ze sobą powiązane, 
aby umożliwić właściwym organom ustalenie zawartości palet, skrzyń transportowych lub 
kartonu. Należy rejestrować wszelkie przypadki ponownego pakowania wyrobów 
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tytoniowych.


