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Poprawka 57
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
─

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. nl

Uzasadnienie

Na podstawie zasady pomocniczości określonej w art. 5 TUE wniosek Komisji należy 
odrzucić.

Poprawka 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i 168 w związku z art. 16 niniejszej 
dyrektywy,

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o zrealizowaniu wszystkich celów dyrektywy należy uwzględnić odniesienie do 
art. 168 dotyczącego zdrowia publicznego. Art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi obowiązującą podstawę prawną dla art. 16 niniejszej dyrektywy.

Poprawka 59
Antonyia Parvanova
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i 168,

Or. en

Poprawka 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dyrektywie 2001/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 
2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych określono 
obowiązujące na poziomie Unii przepisy 
dotyczące wyrobów tytoniowych. Ze 
względu na postęp naukowy, zmianę 
sytuacji rynkowej i zmiany na szczeblu 
międzynarodowym należy dokonać 
znacznych zmian tej dyrektywy. Aby 
zapewnić jasność przepisów, należy 
uchylić dyrektywę 2001/37/WE i zastąpić 
ją nową dyrektywą.

(1) W dyrektywie 2001/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 
2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych określono 
obowiązujące na poziomie Unii przepisy 
dotyczące wyrobów tytoniowych. Ze 
względu na postęp naukowy, zmianę 
sytuacji rynkowej i zmiany na szczeblu 
międzynarodowym, w tym zwiększoną 
dostępność w obrocie e-papierosów,
należy dokonać znacznych zmian tej 
dyrektywy. Aby zapewnić jasność 
przepisów, należy uchylić dyrektywę 
2001/37/WE i zastąpić ją nową dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększona dostępność e-papierosów w obrocie w kontekście różnych podejść regulacyjnych 
stosowanych przez państwa członkowskie sugeruje ujęcie tej kwestii w przepisach. Składniki 
tych produktów mogą potencjalnie szkodzić ludzkiemu zdrowiu.
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Poprawka 61
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W swoich sprawozdaniach z 2005 i 
2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy 
2001/37/WE, składanych na podstawie jej 
art. 11, Komisja wskazała obszary, w 
których należałoby podjąć działania. W 
2008 i 2010 r. Komitet Naukowy Komisji 
ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia
(SCENIHR) przekazał Komisji opinie 
naukowe w sprawie wyrobów tytoniowych 
bezdymnych i dodatków do tytoniu. W 
2010 r. odbyły się szerokie konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, po których 
nastąpiły konsultacje z poszczególnymi 
grupami zainteresowanych podmiotów; 
ponadto zlecono zewnętrznym 
konsultantom opracowanie stosownych 
analiz. W procesie tym zasięgano także 
opinii państw członkowskich. Parlament 
Europejski i Rada kilkakrotnie wzywały 
Komisję do przeglądu i aktualizacji 
dyrektywy 2001/37/WE.

(2) W swoich sprawozdaniach z 2005 i 
2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy 
2001/37/WE, składanych na podstawie jej 
art. 11, Komisja wskazała obszary, w 
których należałoby podjąć działania. W 
2008 i 2010 r. Komitet Naukowy Komisji 
ds. Pojawiających się i Nowo
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia
(SCENIHR) przekazał Komisji opinie 
naukowe w sprawie wyrobów tytoniowych 
bezdymnych i składników tytoniu. W 2010 
r. odbyły się szerokie konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, po których 
nastąpiły konsultacje z poszczególnymi 
grupami zainteresowanych podmiotów; 
ponadto zlecono zewnętrznym 
konsultantom opracowanie stosownych 
analiz. W procesie tym zasięgano także 
opinii państw członkowskich. Parlament 
Europejski i Rada kilkakrotnie wzywały 
Komisję do przeglądu i aktualizacji 
dyrektywy 2001/37/WE.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z usunięciem definicji nr 2 („dodatek”) należy tu użyć definicji nr 18 („składnik”).

Poprawka 62
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ostrzeżenie zdrowotne służy jako 
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element zorganizowanej, skutecznej i 
długoterminowej strategii 
antynikotynowej o dokładnie określonym 
zasięgu i celach.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych jest powiązana z faktem, że stanowią one element 
zorganizowanej strategii antynikotynowej o dokładnie określonym zasięgu i celach.

Poprawka 63
Martina Anderson
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W innych obszarach wciąż istnieją 
znaczne różnice między przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi państw członkowskich 
w sprawie wytwarzania, prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych i 
powiązanych wyrobów; różnice te 
utrudniają funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. W świetle postępu 
naukowego, zmian sytuacji rynkowej i 
zmian na szczeblu międzynarodowym 
można spodziewać się, że różnice te 
jeszcze się powiększą. Dotyczy to w 
szczególności wyrobów zawierających 
nikotynę, wyrobów ziołowych do palenia, 
składników i wydzielanych substancji, 
pewnych aspektów etykietowania i 
opakowań oraz transgranicznej sprzedaży 
wyrobów tytoniowych na odległość.

(4) W innych obszarach wciąż istnieją 
znaczne różnice między przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi państw członkowskich 
w sprawie wytwarzania, prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych i 
powiązanych wyrobów; różnice te 
utrudniają funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. W świetle postępu 
naukowego, zmian sytuacji rynkowej i 
zmian na szczeblu międzynarodowym 
można spodziewać się, że różnice te 
jeszcze się powiększą. Dotyczy to w 
szczególności wyrobów zawierających 
nikotynę, wyrobów ziołowych do palenia, 
składników i wydzielanych substancji, 
pewnych aspektów etykietowania i 
opakowań, transgranicznej i internetowej
sprzedaży wyrobów tytoniowych, a także 
ich ekspozycji w punktach sprzedaży 
produktów tytoniowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące wdrożenia art. 13 ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o 
ograniczeniu użycia tytoniu wzywają strony konwencji do wprowadzenia zakazu ekspozycji i 
widoczności wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży, ponieważ stanowi to sposób 
reklamowania i promocji tych wyrobów.  Wytyczne te zalecają również wprowadzenie zakazu 
internetowej sprzedaży tytoniu.

Poprawka 64
Martina Anderson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ze względu na rozmiar rynku 
wewnętrznego wyrobów tytoniowych i 
powiązanych wyrobów, coraz wyraźniejszą 
tendencję producentów wyrobów 
tytoniowych do koncentracji produkcji 
przeznaczonej dla całej Unii w niewielkiej 
liczbie zakładów produkcyjnych w 
państwach członkowskich oraz z powodu 
związanej z tym znacznej skali 
transgranicznego handlu wyrobami 
tytoniowymi i powiązanymi wyrobami 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego wymaga podjęcia działań na 
poziomie Unii zamiast na poziomie 
krajowym.

(6) Ze względu na rozmiar rynku 
wewnętrznego wyrobów tytoniowych i 
powiązanych wyrobów, coraz wyraźniejszą 
tendencję producentów wyrobów 
tytoniowych do koncentracji produkcji 
przeznaczonej dla całej Unii w niewielkiej 
liczbie zakładów produkcyjnych w 
państwach członkowskich oraz z powodu 
związanej z tym znacznej skali 
transgranicznego – a w tym również 
internetowego – handlu wyrobami 
tytoniowymi i powiązanymi wyrobami 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i harmonizacja wspólnej 
dla całej Unii ochrony zdrowia ludzkiego 
wymagają podjęcia działań na poziomie 
Unii zamiast na poziomie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż internetowa oraz transgraniczna sprzedaż na odległość wyrobów tytoniowych i 
wyrobów powiązanych zdecydowanie rosną, a w Unii nie istnieją odpowiednie przepisy 
regulujące tego typu handel. Osiągnięcie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego 
musi obejmować też wspólne podejście do priorytetowego traktowania oraz ochrony zdrowia 
obywateli Unii.
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Poprawka 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Produkcja tytoniu na obszarach 
o niekorzystnej sytuacji, w tym w 
regionach najbardziej oddalonych, często 
motywowana szczególnymi warunkami 
środowiskowymi, geograficznymi 
i społeczno-gospodarczymi, w których 
stosuje się rzemieślnicze i ekologiczne 
metody, zasługuje na szczególną uwagę ze 
strony Unii Europejskiej, która daje 
państwom członkowskim możliwość 
stosowania szczególnych środków 
służących zagwarantowaniu utrzymania 
produkcji na tych obszarach.

Or. pt

Poprawka 66
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 b) Jednocześnie nieodzowne jest 
uwzględnienie zasad lub wytycznych 
programu Small Business Act również w 
niniejszej dyrektywie.

Or. de

Poprawka 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Podejmując działania ustawodawcze, 
należy jednak wziąć pod uwagę, że 
niedawne badania wykazały utratę 
dochodów podatkowych rzędu 12 mln 
EUR w konsekwencji nielegalnego 
handlu wyrobami tytoniowymi oraz że 
legalny handel papierosami zmniejsza się, 
natomiast nielegalny handel odpowiada 
obecnie około 10% ogólnounijnego rynku 
tytoniowego i stale wzrasta. 
Wprowadzenie dalszych ograniczeń 
mogłoby zapewne doprowadzić do 
dalszego wzrostu tych liczb.

Or. lt

Poprawka 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych.
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi..

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych.
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi. Dlatego zgodnie z zasadą 
odpowiedzialności producenta producenci 
wyrobów tytoniowych powinni ponosić 
odpowiedzialność za wszystkie koszty 
zdrowotne wynikające ze spożywania 
tytoniu.

Or. de
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Uzasadnienie

Odpowiedzialność za produkt powinien ponosić producent. Należy też wprowadzić 
odpowiedzialność producenta za pokrywanie wszelkich kosztów wynikających z konsekwencji 
spożywania tytoniu. Wezwano do tego już w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zielonej księgi - Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na 
szczeblu UE. 

Poprawka 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych.
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi. .

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych.
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi, a także uniknięciu 
szkodliwych skutków dotykających 
zarówno grup najbardziej narażonych, jak 
i wszystkich obywateli, poprzez likwidację 
wszędzie tam, gdzie to możliwe, zjawiska 
biernego palenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa skupia się w pierwszej kolejności na ograniczeniu liczby młodych ludzi 
rozpoczynających palenie, jednak powinna również brać pod uwagę to, jak można usprawnić 
istniejące zakazy dotyczące biernego palenia.

Poprawka 70
Mario Pirillo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi.

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi. W tym celu państwa 
członkowskie organizują, zwłaszcza w 
szkołach podstawowych, kampanie 
zapobiegające paleniu i informujące o 
szkodliwych dla zdrowia skutkach palenia.

Or. it

Poprawka 71
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi.

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi, zwracając szczególną 
uwagę na 80 mln młodych 
Europejczyków, którzy nigdy nie palili.
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Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest doprecyzowanie, że dyrektywa za priorytet stawia sobie lepsze zapobieganie i 
ochronę przed narażeniem na dym papierosowy (aktywne i pasywne) 80 mln młodych 
Europejczyków, którzy nigdy nie tknęli papierosa.

Poprawka 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych.
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi.

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych.
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi. Należy wspierać 
edukacyjne i uświadamiające kampanie 
publiczne poprzez okresowe poradnictwo 
w szkołach podstawowych i średnich.

Or. es

Uzasadnienie

Edukacyjne i uświadamiające kampanie publiczne przyniosą lepsze skutki w zakresie zdrowia 
publicznego niż po prostu wprowadzenie zakazu bez naukowego uzasadnienia.

Poprawka 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi.

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi. Dlatego też zasadniczą rolę 
wciąż odgrywają edukacja, informacja, 
programy profilaktyczne oraz programy 
pomagające obywatelom w rzuceniu 
palenia.

Or. it

Uzasadnienie

Cele dotyczące zapobiegania paleniu tytoniu oraz jego ograniczania nie mogą zostać 
osiągnięte z pominięciem kampanii edukacyjnych i informacyjnych oraz kampanii służących 
wspieraniu obywateli. Postanowienia niniejszej dyrektywy są uzupełniające wobec tych 
kampanii i środków. 

Poprawka 74
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
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priorytet ochronie zdrowia, 
w szczególności ograniczeniu palenia 
wśród młodych ludzi.

priorytet ochronie zdrowia, 
w szczególności ograniczeniu palenia 
wśród młodych ludzi. Aby chronić 
konsumentów i promować zdrowie 
publiczne, podstawowym celem przeglądu 
dyrektywy i związanego z nim 
monitorowania powinno być położenie 
kresu konsumpcji wyrobów tytoniowych, 
a przepisy będą nadal zaostrzane dla 
osiągnięcia tego celu.

Or. fi

Poprawka 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W skład wyrobów tytoniowych 
wchodzą substancje rakotwórcze. Istotne 
jest, aby przemysł tytoniowy zobowiązał 
się do rzetelnej pracy nad ograniczeniem 
poziomu substancji rakotwórczych we 
wszelkiego rodzaju wyrobach tytoniowych.

Or. da

Poprawka 76
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Mając na uwadze, że należy zapewnić 
wysoki poziom zdrowia publicznego 
pracownikom narażonym na bierne 
palenie, trzeba zakazać spożywania 
tytoniu we wszystkich punktach sprzedaży.
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Or. fr

Poprawka 77
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Mając na uwadze, że należy 
zapobiegać spożyciu tytoniu przez 
najmłodszych, trzeba zabronić małoletnim 
wstępu do punktów sprzedaży.

Or. fr

Poprawka 78
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zważywszy, że w wielu państwach 
członkowskich znaczny odsetek palaczy 
raczej nie zaprzestanie palenia całkowicie, 
w przepisach należy uwzględnić ich prawo 
do obiektywnej wiedzy o wpływie 
ewentualnego używania tytoniu na ich 
zdrowie – informacje te otrzymują oni 
także podane na opakowaniach 
produktów przeznaczonych do ich użytku.

Or. el

Uzasadnienie

Zważywszy, ze w UE palacze nadal stanowią znaczny odsetek ludności, dyrektywa powinno 
także dążyć do poprawy zdrowia osób, które już palą i które z dowolnych powodów 
zamierzają nadal używać wyrobów tytoniowych lub nikotynowych.
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Poprawka 79
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Do pomiaru zawartości nikotyny, 
substancji smolistych i tlenku węgla w 
dymie papierosowym należy stosować 
normy ISO 4387, 10315 i 8454, które są 
normami uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym. W przypadku innych
wydzielanych substancji nie uzgodniono na 
szczeblu międzynarodowymi norm ani 
badań służących do pomiaru ich 
zawartości, jednak trwają prace w tym 
zakresie.

(10) Do pomiaru zawartości nikotyny, 
substancji smolistych i tlenku węgla w 
dymie papierosowym należy stosować 
normy ISO 4387, 10315 i 8454, które są 
normami uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym. W przypadku innych 
wydzielanych substancji nie uzgodniono na 
szczeblu międzynarodowymi norm ani 
badań służących do pomiaru ich 
zawartości, dlatego w odniesieniu do 
innych emisji związanych z papierosami 
oraz ogólnie do wyrobów tytoniowych 
innych niż papierosy nie można obecnie 
przyjąć żadnych przepisów dotyczących 
pomiaru tych emisji.

Or. de

Poprawka 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10 a) Wykazano, że polon 210 jest silnym 
czynnikiem rakotwórczym w tytoniu. Jego 
obecność w papierosach mogłaby zostać 
wyeliminowana prawie całkowicie poprzez 
jednoczesne zastosowanie prostych 
środków. W związku z powyższym należy 
ustalić maksymalny poziom zawartości 
polonu 210, który poskutkowałby 
zmniejszeniem o 95% obecnej średniej 
zawartości polonu 210 w papierosach. 
Należy opracować normę ISO, mierzącą 
zawartość polonu 210 w tytoniu.
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Or. en

Uzasadnienie

Polon 210 jest produktem rozpadu uranu, obecnym w nawozach wyprodukowanych z 
bogatego w uran fosforytu. Skaża on liście tytoniu drogą powietrzną poprzez radon 222 oraz 
wnika w korzenie poprzez ołów 210. Podczas spalania polon 210 wyparowuje i jest wdychany 
przez palaczy. Jest on źródłem promieniowania alfa. Promieniowanie alfa jest nieszkodliwe, 
gdy ma miejsce pozaustrojowo, jednak wewnątrz ciała człowieka stanowi ono „najbardziej 
niebezpieczną formę promieniowania” („The Polonium Brief”, Brianna Rego, Isis, 2009 r.).

Poprawka 81
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba
dostosowania tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu ich 
toksyczności i właściwości 
uzależniających.

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, właściwe 
i potrzebne może być wskazanie metod 
pomiaru wydzielanych substancji przy 
uwzględnieniu wiedzy naukowej 
i międzynarodowo przyjętych standardów 
oceny ich toksyczności i właściwości 
uzależniających.

Or. cs

Poprawka 82
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba 
dostosowania tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu ich 
toksyczności i właściwości 

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba 
dostosowania tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu postępu 
naukowego i norm uzgodnionych na 
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uzależniających. szczeblu międzynarodowym dla potrzeb
ocenienia ich toksyczności i właściwości 
uzależniających.

Or. en

Poprawka 83
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba 
dostosowania tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu ich 
toksyczności i właściwości 
uzależniających.

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba 
dostosowania tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu postępu 
naukowego i norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym dla potrzeb 
ocenienia ich toksyczności i właściwości 
uzależniających.

Or. en

Poprawka 84
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba 
dostosowania tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu ich 
toksyczności i właściwości 
uzależniających.

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba 
dostosowania tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu postępu 
naukowego i norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym dla potrzeb 
ocenienia ich toksyczności i właściwości 
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uzależniających.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalone poziomy zawartości i maksymalne limity dotyczące emisji są kluczową częścią aktu 
ustawodawczego i z zasady nie powinny być przedmiotem aktów delegowanych. Jeżeli mimo 
to zachowane zostaną akty delegowane, należy brać pod uwagę postęp naukowy i normy 
uzgodnione na szczeblu międzynarodowym dla potrzeb ocenienia toksyczności i właściwości 
uzależniających.

Poprawka 85
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Do wykonywania funkcji 
regulacyjnych państwa członkowskie 
i Komisja potrzebują kompleksowych 
informacji o składnikach i wydzielanych 
substancjach, aby móc ocenić 
atrakcyjność, właściwości uzależniające 
i toksyczność wyrobów tytoniowych oraz 
ryzyko dla zdrowia związane ze 
spożywaniem takich wyrobów. W tym celu 
należy wzmocnić istniejące obowiązki 
w zakresie zgłaszania składników 
i wydzielanych substancji. Pozostaje to 
w zgodzie z nałożonym na Unię 
obowiązkiem zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

(12) Do wykonywania funkcji 
regulacyjnych państwa członkowskie 
i Komisja potrzebują kompleksowych 
informacji o składnikach i wydzielanych 
substancjach, aby móc ocenić właściwości 
uzależniające i toksyczność wyrobów 
tytoniowych oraz ryzyko dla zdrowia 
związane ze spożywaniem takich 
wyrobów. W tym celu należy wzmocnić 
istniejące obowiązki w zakresie zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji. 
Pozostaje to w zgodzie z nałożonym na 
Unię obowiązkiem zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. cs

Poprawka 86
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Do wykonywania funkcji 
regulacyjnych państwa członkowskie 
i Komisja potrzebują kompleksowych 
informacji o składnikach i wydzielanych 
substancjach, aby móc ocenić atrakcyjność, 
właściwości uzależniające i toksyczność 
wyrobów tytoniowych oraz ryzyko dla 
zdrowia związane ze spożywaniem takich 
wyrobów. W tym celu należy wzmocnić 
istniejące obowiązki w zakresie zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji. 
Pozostaje to w zgodzie z nałożonym na 
Unię obowiązkiem zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

(12) Do wykonywania funkcji 
regulacyjnych państwa członkowskie 
i Komisja potrzebują kompleksowych 
informacji o składnikach i wydzielanych 
substancjach, aby móc ocenić atrakcyjność, 
właściwości uzależniające i toksyczność 
wyrobów tytoniowych oraz ryzyko dla 
zdrowia związane ze spożywaniem takich 
wyrobów. W tym celu należy wzmocnić 
istniejące obowiązki w zakresie zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji, nie 
nakładając jednak zbędnych, 
nadmiernych i nieproporcjonalnych 
obciążeń na małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Pozostaje to w zgodzie 
z nałożonym na Unię obowiązkiem 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wzmocnić istniejące obowiązki sprawozdawcze w odniesieniu do składników 
i wydzielanych substancji, jednak musimy zadbać, aby przedsiębiorstwa, w szczególności 
MŚP, nie spotykały się z nadmiernymi, nieproporcjonalnymi i zbędnymi obciążeniami.

Poprawka 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obecnie stosowane są różne formaty 
zgłoszeń, co utrudnia producentom i 
importerom wykonywanie ich obowiązków 
zgłoszeniowych oraz sprawia, że 
porównywanie i analiza otrzymywanych 
informacji oraz wyciąganie z nich 
wniosków jest uciążliwe dla państw 
członkowskich i dla Komisji. W związku z 

(13) Obecnie stosowane są różne formaty 
zgłoszeń, co utrudnia producentom i 
importerom wykonywanie ich obowiązków 
zgłoszeniowych oraz sprawia, że 
porównywanie i analiza otrzymywanych 
informacji oraz wyciąganie z nich 
wniosków jest uciążliwe dla państw 
członkowskich i dla Komisji.
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tym należy wprowadzić wspólny 
obowiązkowy format zgłaszania
składników i wydzielanych substancji. 
Należy zapewnić możliwie jak największą
przejrzystość informacji o wyrobach dla 
ogółu społeczeństwa, jednocześnie 
zapewniając odpowiednie uwzględnienie 
praw własności handlowej i intelektualnej 
producentów wyrobów tytoniowych.

Obowiązkowe ustalenie listy składników
pozwoli zapewnić możliwie większą
przejrzystość informacji dotyczących 
składu wyrobów tytoniowych dla ogółu 
społeczeństwa, jednocześnie zapewniając 
odpowiednie uwzględnienie praw 
własności handlowej i intelektualnej 
producentów wyrobów tytoniowych.

Na liście tej znajduje się obowiązkowo 
wykaz najniebezpieczniejszych składników 
na wzór tego, który już ma zastosowanie w 
Stanach Zjednoczonych od 2009 r. – The 
Family smoking prevention and Tobacco
Control Act – i który zobowiązuje 
producenta do deklarowania składników 
dymu papierosowego zaliczanych przez 
amerykański organ regulacji zdrowotnych 
do kategorii „niebezpieczny lub 
potencjalnie niebezpieczny” dla zdrowia 
ludzkiego. Do tego celu sporządza się 
załącznik I a i załącznik I b.

Or. fr

Uzasadnienie

To doprecyzowanie jest konieczne w celu utworzenia dwóch nowych załączników, jednego 
zawężonego, a drugiego bardziej wyczerpującego, zawierających wykaz najbardziej 
niebezpiecznych substancji, gdyż często rakotwórczych, wchodzących w skład wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obecnie stosowane są różne formaty 
zgłoszeń, co utrudnia producentom i 
importerom wykonywanie ich obowiązków 
zgłoszeniowych oraz sprawia, że 
porównywanie i analiza otrzymywanych 
informacji oraz wyciąganie z nich 

(13) Obecnie stosowane są różne formaty 
zgłoszeń, co utrudnia producentom i 
importerom wykonywanie ich obowiązków 
zgłoszeniowych oraz sprawia, że 
porównywanie i analiza otrzymywanych 
informacji oraz wyciąganie z nich 
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wniosków jest uciążliwe dla państw 
członkowskich i dla Komisji. W związku z 
tym należy wprowadzić wspólny 
obowiązkowy format zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji.
Należy zapewnić możliwie jak największą 
przejrzystość informacji o wyrobach dla 
ogółu społeczeństwa, jednocześnie 
zapewniając odpowiednie uwzględnienie 
praw własności handlowej i intelektualnej 
producentów wyrobów tytoniowych.

wniosków jest uciążliwe dla państw 
członkowskich i dla Komisji. W związku z 
tym należy wprowadzić wspólny 
obowiązkowy format zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji.
Należy zapewnić możliwie jak największą 
przejrzystość informacji o wyrobach dla 
ogółu społeczeństwa, jednocześnie 
zapewniając odpowiednie uwzględnienie 
praw własności handlowej i intelektualnej 
producentów wyrobów tytoniowych oraz 
zgodność z umowami zawartymi w 
ramach WTO.

Or. es

Uzasadnienie

Na szczeblu międzynarodowym Komisja Europejska musiała oficjalnie przekazać wniosek w 
sprawie dyrektywy Komitetowi ds. Barier Handlowych (TBT), ponieważ niektóre z 
przewidzianych środków mogłyby być sprzeczne z zasadami handlu międzynarodowego.

Poprawka 89
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obecnie stosowane są różne formaty 
zgłoszeń, co utrudnia producentom 
i importerom wykonywanie ich 
obowiązków zgłoszeniowych oraz sprawia, 
że porównywanie i analiza otrzymywanych 
informacji oraz wyciąganie z nich 
wniosków jest uciążliwe dla państw 
członkowskich i dla Komisji. W związku 
z tym należy wprowadzić wspólny 
obowiązkowy format zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji. 
Należy zapewnić możliwie jak największą 
przejrzystość informacji o wyrobach dla 
ogółu społeczeństwa, jednocześnie 
zapewniając odpowiednie uwzględnienie 
praw własności handlowej i intelektualnej 
producentów wyrobów tytoniowych.

(13) Obecnie stosowane są różne formaty 
zgłoszeń, co utrudnia producentom i 
importerom wykonywanie ich obowiązków 
zgłoszeniowych oraz sprawia, że 
porównywanie i analiza otrzymywanych 
informacji oraz wyciąganie z nich 
wniosków jest uciążliwe dla państw 
członkowskich i dla Komisji. W związku 
z tym należy wprowadzić wspólny 
obowiązkowy format zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji. 
Należy zapewnić jak największą 
przejrzystość informacji o wyrobach –
przeznaczając na te informacje 
wystarczającą powierzchnię na 
opakowaniach jednostkowych – dla ogółu 
społeczeństwa, jednocześnie zapewniając 
odpowiednie uwzględnienie praw 
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własności handlowej i intelektualnej 
producentów wyrobów tytoniowych.

Or. el

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczne informowanie konsumentów wyrobów tytoniowych, należy 
przeznaczyć dostateczną powierzchnię na zamieszczenie charakterystyki każdego wyrobu. 

Poprawka 90
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Mając na uwadze, że wprowadzenie 
obowiązkowej listy składników i emisji 
wydaje się tym bardziej konieczne, iż 
według sprawozdania opublikowanego w 
2010 r. przez Komitet Naukowy ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
Komisji Europejskiej1 w ostatnich latach 
wprowadzono coraz więcej dodatków, 
stanowiących średnio 10% wagi 
papierosów, przy czym jedynym ich celem 
jest zmiana cech charakterystycznych 
dymu, takich jak kolor, cierpkość, zapach 
i aromat.
__________________
1 stwierdzono blisko 600 różnych 
dodatków.

Or. fr

Poprawka 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są 
regulowane tylko w niektórych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przyjmują także różne podejście do 
dodatków znajdujących się w filtrach 
papierosów oraz do dodatków barwiących 
dym tytoniowy. Jeżeli nie dojdzie do 
harmonizacji, w najbliższych latach należy 
spodziewać się zwiększenia przeszkód w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 
biorąc pod uwagę wdrażanie konwencji i 
wytycznych do niej oraz uwzględniając 
doświadczenia państw spoza Unii. 
Wytyczne dotyczące art. 9 i 10 konwencji 
wzywają w szczególności do usunięcia 
składników, które poprawiają właściwości 
smakowe, stwarzają wrażenie, że wyroby 
tytoniowe przynoszą korzyści dla zdrowia, 
są kojarzone z energią i witalnością lub 
mają właściwości barwiące.

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE, a także utrudnia 
skuteczne i jednolite zbadanie na szczeblu 
UE skutków zdrowotnych stosowania 
wyrobów tytoniowych oraz ich 
atrakcyjności. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące 
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich
mieszanek lub ich zakazując. W rezultacie 
pewne składniki są regulowane tylko w 
niektórych państwach członkowskich. 
Państwa członkowskie przyjmują także 
różne podejście do dodatków znajdujących 
się w filtrach papierosów oraz do 
dodatków barwiących dym tytoniowy. 
Jeżeli nie dojdzie do harmonizacji, w 
najbliższych latach należy spodziewać się 
zwiększenia przeszkód w zakresie ochrony 
zdrowia obywateli oraz w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego, biorąc pod uwagę 
wdrażanie konwencji i wytycznych do niej 
oraz uwzględniając doświadczenia państw 
spoza Unii. Wytyczne dotyczące art. 9 i 10 
konwencji wzywają w szczególności do 
usunięcia składników, które poprawiają 
właściwości smakowe, stwarzają wrażenie, 
że wyroby tytoniowe przynoszą korzyści 
dla zdrowia, są kojarzone z energią i 
witalnością lub mają właściwości 
barwiące.

Or. en

Uzasadnienie

Zharmonizowane podejście na szczeblu UE do składników i mieszanek składników zapewni 
nie tylko sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ale też dokonanie skutecznej i 
wiarygodnej oceny skutków przez nie wywieranych, w tym ocenę atrakcyjności zwiększenia 
palenia.
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Poprawka 92
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące 
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są 
regulowane tylko w niektórych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przyjmują także różne podejście do
dodatków znajdujących się w filtrach 
papierosów oraz do dodatków barwiących 
dym tytoniowy. Jeżeli nie dojdzie do 
harmonizacji, w najbliższych latach należy 
spodziewać się zwiększenia przeszkód w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 
biorąc pod uwagę wdrażanie konwencji i 
wytycznych do niej oraz uwzględniając 
doświadczenia państw spoza Unii.
Wytyczne dotyczące art. 9 i 10 konwencji 
wzywają w szczególności do usunięcia 
składników, które poprawiają właściwości 
smakowe, stwarzają wrażenie, że wyroby 
tytoniowe przynoszą korzyści dla zdrowia, 
są kojarzone z energią i witalnością lub 
mają właściwości barwiące.

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące 
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są 
regulowane tylko w niektórych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przyjmują także różne podejście do
składników znajdujących się w filtrach 
papierosów oraz do składników
barwiących dym tytoniowy. Jeżeli nie 
dojdzie do harmonizacji, w najbliższych 
latach należy spodziewać się zwiększenia 
przeszkód w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, biorąc pod uwagę 
wdrażanie konwencji i wytycznych do niej 
oraz uwzględniając doświadczenia państw 
spoza Unii. Wytyczne dotyczące art. 9 i 10 
konwencji wzywają w szczególności do 
usunięcia składników, które poprawiają 
właściwości smakowe, stwarzają wrażenie, 
że wyroby tytoniowe przynoszą korzyści 
dla zdrowia, są kojarzone z energią i 
witalnością lub mają właściwości 
barwiące.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z usunięciem definicji nr 2 („dodatek”) należy tu użyć definicji nr 18 („składnik”).



PE510.711v02-00 26/73 AM\937809PL.doc

PL

Poprawka 93
Martina Anderson
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące 
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są 
regulowane tylko w niektórych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przyjmują także różne podejście do 
dodatków znajdujących się w filtrach 
papierosów oraz do dodatków barwiących 
dym tytoniowy. Jeżeli nie dojdzie do 
harmonizacji, w najbliższych latach należy 
spodziewać się zwiększenia przeszkód w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 
biorąc pod uwagę wdrażanie konwencji i 
wytycznych do niej oraz uwzględniając 
doświadczenia państw spoza Unii.
Wytyczne dotyczące art. 9 i 10 konwencji 
wzywają w szczególności do usunięcia 
składników, które poprawiają właściwości 
smakowe, stwarzają wrażenie, że wyroby 
tytoniowe przynoszą korzyści dla zdrowia, 
są kojarzone z energią i witalnością lub 
mają właściwości barwiące.

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące 
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są 
regulowane tylko w niektórych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przyjmują także różne podejście do 
dodatków znajdujących się w filtrach 
papierosów oraz do dodatków barwiących 
dym tytoniowy. Jeżeli nie dojdzie do 
harmonizacji, w najbliższych latach należy 
spodziewać się zwiększenia przeszkód w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 
biorąc pod uwagę wdrażanie konwencji i 
wytycznych do niej oraz uwzględniając 
doświadczenia państw spoza Unii. W 
związku z tym należy ustanowić pozytywny 
wykaz dodatków, które można stosować w 
wyrobach tytoniowych. Wytyczne 
dotyczące art. 9 i 10 konwencji wzywają w 
szczególności do usunięcia składników, 
które poprawiają właściwości smakowe, 
stwarzają wrażenie, że wyroby tytoniowe 
przynoszą korzyści dla zdrowia, są 
kojarzone z energią i witalnością lub mają 
właściwości barwiące.

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie harmonizuje w sposób należyty składników. Polega w dużym stopniu na 
krajowych przepisach wdrażających przepisy ogólne, które mogą być przecież przedmiotem 
różnorakich wykładni w poszczególnych państwach członkowskich. Lepszym rozwiązaniem na 
osiągnięcie należytej harmonizacji jest ustanowienie pozytywnego wykazu dozwolonych 
składników na szczeblu UE.

Poprawka 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 a) W celu ochrony zdrowia ludzkiego 
dodatki stosowane w wyrobach 
tytoniowych należy poddać ocenie 
bezpieczeństwa (ocena ryzyka), a Komisja 
powinna wydać stosowne zezwolenie przed 
ich wprowadzeniem do obrotu we 
Wspólnocie.   Stosowanie dodatków w 
wyrobach tytoniowych powinno być 
dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy są one 
ujęte w unijnym wykazie zatwierdzonych 
dodatków.

Or. de

Uzasadnienie

Parlament wezwał już w rezolucji (2007/2105(INI)) do wprowadzenia procedury wydawania 
pozwoleń w odniesieniu do dodatków.  Wspólny pozytywny wykaz dodatków zagwarantuje 
pewność prawa co do tego, które substancje można stosować w wyrobach tytoniowych. 
Aktualizacja unijnego wykazu może się odbywać z inicjatywy Komisji lub na wniosek państwa 
członkowskiego.

Poprawka 95
Martina Anderson
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 b) Ważne jest, by uwzględniać nie 
tylko właściwości samych dodatków, ale 
też właściwości produktów ich spalania. 
Dodatki oraz produkty ich spalania nie 
powinny spełniać kryteriów 
klasyfikujących je jako niebezpieczne 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin1.
_____________
1 Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwalać na stosowanie wyłącznie tych dodatków, które nie są niebezpieczne – same 
w sobie lub w wyniku spalania.

Poprawka 96
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 

skreślony
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licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych) .

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 97
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. 
Z licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, które mogą sprzyjać 
wzrostowi spożycia tytoniu.
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aromatyzowanych papierosów 
(np. mentolowych i goździkowych).

Or. cs

Poprawka 98
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych).

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Wzywa 
Komisję Europejską do przeprowadzenia 
badania naukowego w celu ustalenia 
realnego wpływu tych produktów na 
wzrost spożycia tytoniu.

Or. pt

Poprawka 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania (15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 



AM\937809PL.doc 31/73 PE510.711v02-00

PL

przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych).

przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu i mentolu; takie aromaty 
charakterystyczne mogą sprzyjać 
wzrostowi spożycia tytoniu lub wpływać 
na strukturę spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna opierać się na dowodach, a nie tylko na obawie przed sytuacją 
niepewności prawnej. Włączony do niniejszej dyrektywy mentol byłby objęty w takim samym 
zakresie, jak tradycyjne papierosy. Ustawodawstwa w poszczególnych państwach 
członkowskich różnią się pod względem podejścia do papierosów o aromacie 
charakterystycznym, jednak nie w stosunku do mentolu, który jest dozwolony w całej Unii 
Europejskiej. Zakaz należy podeprzeć dowodami naukowymi, powodującymi zmianę 
postrzegania mentolu przez młodych ludzi.

Poprawka 100
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
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lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych).

lub wpływać na strukturę spożycia.

Or. de

Uzasadnienie

Przytoczone badania są niewystarczające, by uzasadnić dyskredytowanie w prawie 
papierosów mentolowych. 

Poprawka 101
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych o 
aromacie innym niż aromat tytoniu; takie 
aromaty mogą sprzyjać wzrostowi 
spożycia tytoniu lub wpływać na strukturę 
spożycia. Na przykład w wielu państwach 
stopniowo wzrasta sprzedaż wyrobów 
mentolowych, mimo iż spada częstość 
palenia w ogóle. Z licznych badań wynika, 
że mentolowe wyroby tytoniowe mogą 
ułatwiać inhalację, jak i wzrost spożycia 
wśród młodych ludzi. Należy unikać 
środków, które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych). Należy 
umożliwić Szwecji ustalenie aromatów w 
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mentolowych i goździkowych). snusie na szczeblu krajowym. Jeżeli 
Szwecja nie uczyni tego w określonym 
terminie, należy zastosować 
postanowienia niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „aromatu charakterystycznego” jest zbyt zawężone – należy zająć się 
wszystkimi aromatami. Szwecja powinna dysponować okresem czterech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, by uregulować kwestię aromatów w snusie na szczeblu krajowym. W 
przypadku gdy tego nie uczyni w terminie, należy zastosować postanowienia niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 102
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych).

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. 
Należy unikać środków, które w 
nieuzasadniony sposób różnicowałyby 
traktowanie aromatyzowanych papierosów 
(np. mentolowych i goździkowych).

Or. de
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Uzasadnienie

Dostępne dane naukowe nie uzasadniają założenia, że mentol przyczynia się do zwiększonego 
wdychania dymu tytoniowego. Poza tym nie ma żadnych podstaw, by zakładać, że isnieje 
zależność między papierosami mentolowymi a wcześniejszym wiekiem rozpoczęcia palenia.

Poprawka 103
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 – przypis 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36. Organ apelacyjny WTO, AB-2012-1, 
Stany Zjednoczone – Measures Affecting 
the Production and Sale of Clove 
Cigarettes („Środki wpływające na 
produkcję i sprzedaż papierosów 
goździkowych”) (DS406).

skreślony

Or. cs

Poprawka 104
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych dodatków, lecz 
zobowiązuje producentów do ograniczenia 
ilości dodatków lub ich kombinacji 
w takim stopniu, by nie powodowały one 
powstawania aromatu 
charakterystycznego. Należy dopuścić 
stosowanie dodatków niezbędnych 
w produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
nie powodują one powstania aromatu 
charakterystycznego. Komisja powinna 

skreślony
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zapewnić jednolite warunki wdrażania 
przepisów dotyczących aromatu 
charakterystycznego. Podejmując decyzje 
w tym zakresie, państwa członkowskie 
i Komisja powinny korzystać z pomocy 
niezależnych zespołów. Stosowanie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
prowadzić do różnego traktowania 
poszczególnych odmian tytoniu.

Or. cs

Poprawka 105
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych dodatków, lecz 
zobowiązuje producentów do ograniczenia 
ilości dodatków lub ich kombinacji w 
takim stopniu, by nie powodowały one 
powstawania aromatu 
charakterystycznego. Należy dopuścić 
stosowanie dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile nie 
powodują one powstania aromatu 
charakterystycznego. Komisja powinna 
zapewnić jednolite warunki wdrażania 
przepisów dotyczących aromatu 
charakterystycznego. Podejmując decyzje 
w tym zakresie, państwa członkowskie i 
Komisja powinny korzystać z pomocy 
niezależnych zespołów. Stosowanie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
prowadzić do różnego traktowania 
poszczególnych odmian tytoniu.

(16) Należy dopuścić stosowanie
dodatków, takich jak cukier, niezbędnych 
w produkcji wyrobów tytoniowych, o ile 
nie zwiększają one zagrożenia dla zdrowia 
konsumentów. Podejmując decyzje w tym 
zakresie, państwa członkowskie i Komisja 
powinny korzystać z pomocy niezależnych 
zespołów. Stosowanie niniejszej 
dyrektywy nie powinno prowadzić do 
różnego traktowania poszczególnych 
odmian tytoniu.

Or. pl
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Uzasadnienie

Wyraźne wskazanie „cukru” jako przykładu dodatków kluczowych dla produkcji wyrobów 
tytoniowych wyjaśni sytuację i da pewną gwarancję producentom tytoniu. Dzięki poprawce 
powstanie jasność, że dodanie cukru nadal będzie możliwe w procesie produkcji, co jest 
konieczne dla niektórych odmian tytoniu (np. Burley). Wynika to z faktu, że te odmiany tracą 
zawartość cukru w procesie suszenia, podczas gdy inne odmiany, takie jak Virginia, 
zachowują ją.

Poprawka 106
Martina Anderson
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych dodatków, lecz 
zobowiązuje producentów do ograniczenia 
ilości dodatków lub ich kombinacji w 
takim stopniu, by nie powodowały one 
powstawania aromatu
charakterystycznego. Należy dopuścić 
stosowanie dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile nie 
powodują one powstania aromatu
charakterystycznego. Komisja powinna 
zapewnić jednolite warunki wdrażania 
przepisów dotyczących aromatu 
charakterystycznego. Podejmując decyzje 
w tym zakresie, państwa członkowskie i 
Komisja powinny korzystać z pomocy 
niezależnych zespołów. Stosowanie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
prowadzić do różnego traktowania 
poszczególnych odmian tytoniu.

(16) Zakaz dotyczący aromatyzowanych
wyrobów tytoniowych nie obejmuje 
zakazu stosowania poszczególnych 
dodatków, lecz zobowiązuje producentów 
do ograniczenia ilości dodatków lub ich 
kombinacji w takim stopniu, by nie 
powodowały one powstawania aromatu.
Należy dopuścić stosowanie dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, o ile nie powodują one 
powstania aromatu i nie są związane z 
atrakcyjnością. Stosowanie niniejszej 
dyrektywy nie powinno prowadzić do 
różnego traktowania poszczególnych 
odmian tytoniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsze przepisy powinny mieć zastosowanie do wszystkich aromatów. W związku z tym 
odniesienie do zespołów degustacyjnych stałoby się zbędne. Przepisy dotyczące dodatków 
niezbędnych do produkcji należy ujednolicić zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi 
składników.

Poprawka 107
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych dodatków, lecz 
zobowiązuje producentów do ograniczenia 
ilości dodatków lub ich kombinacji w 
takim stopniu, by nie powodowały one 
powstawania aromatu charakterystycznego.
Należy dopuścić stosowanie dodatków
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, o ile nie powodują one 
powstania aromatu charakterystycznego.
Komisja powinna zapewnić jednolite 
warunki wdrażania przepisów dotyczących 
aromatu charakterystycznego. Podejmując 
decyzje w tym zakresie, państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
korzystać z pomocy niezależnych 
zespołów. Stosowanie niniejszej 
dyrektywy nie powinno prowadzić do 
różnego traktowania poszczególnych 
odmian tytoniu.

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych składników, 
lecz zobowiązuje producentów do 
ograniczenia ilości składników lub ich 
kombinacji w takim stopniu, by nie 
powodowały one powstawania aromatu 
charakterystycznego. Należy dopuścić 
stosowanie składników niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile nie 
powodują one powstania aromatu 
charakterystycznego. Komisja powinna 
zapewnić jednolite warunki wdrażania 
przepisów dotyczących aromatu 
charakterystycznego. Podejmując decyzje 
w tym zakresie, państwa członkowskie i 
Komisja powinny korzystać z pomocy 
niezależnych zespołów. Stosowanie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
prowadzić do różnego traktowania 
poszczególnych odmian tytoniu.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z usunięciem definicji nr 2 („dodatek”) należy tu użyć definicji nr 18 („składnik”).
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Poprawka 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych dodatków, lecz 
zobowiązuje producentów do ograniczenia 
ilości dodatków lub ich kombinacji w 
takim stopniu, by nie powodowały one 
powstawania aromatu charakterystycznego. 
Należy dopuścić stosowanie dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, o ile nie powodują one 
powstania aromatu charakterystycznego. 
Komisja powinna zapewnić jednolite 
warunki wdrażania przepisów dotyczących 
aromatu charakterystycznego. Podejmując 
decyzje w tym zakresie, państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
korzystać z pomocy niezależnych 
zespołów. Stosowanie niniejszej 
dyrektywy nie powinno prowadzić do 
różnego traktowania poszczególnych 
odmian tytoniu.

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych dodatków, lecz 
zobowiązuje producentów do ograniczenia 
ilości dodatków lub ich kombinacji w 
takim stopniu, by nie powodowały one 
powstawania aromatu charakterystycznego. 
Dopuszcza się stosowanie dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych. Komisja powinna zapewnić 
jednolite warunki wdrażania przepisów 
dotyczących aromatu charakterystycznego. 
Podejmując decyzje w tym zakresie, 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
korzystać z pomocy niezależnych 
zespołów. Stosowanie niniejszej 
dyrektywy nie powinno prowadzić do 
różnego traktowania poszczególnych 
odmian tytoniu.

Or. pl

Poprawka 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych dodatków, lecz 

(16) Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.
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zobowiązuje producentów do ograniczenia 
ilości dodatków lub ich kombinacji w 
takim stopniu, by nie powodowały one 
powstawania aromatu charakterystycznego.
Należy dopuścić stosowanie dodatków
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, o ile nie powodują one 
powstania aromatu charakterystycznego.
Komisja powinna zapewnić jednolite 
warunki wdrażania przepisów dotyczących 
aromatu charakterystycznego. Podejmując 
decyzje w tym zakresie, państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
korzystać z pomocy niezależnych 
zespołów. Stosowanie niniejszej 
dyrektywy nie powinno prowadzić do 
różnego traktowania poszczególnych 
odmian tytoniu.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 110
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby sprecyzować, gdzie przebiega 
granica, Komisja powinna sporządzić 
wykaz dokładnie wskazujący, które 
składniki są zakazane, a które dozwolone, 
szczególnie w odniesieniu do dodatków 
oraz – odrębnie od nich – aromatów 
i środków aromatyzujących. W wykazie 
tym należy też jasno określić całkowitą 
dopuszczalną zawartość dodatków, 
aromatów i środków aromatyzujących.

Or. fi



PE510.711v02-00 40/73 AM\937809PL.doc

PL

Poprawka 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16 b) Jednym z celów niniejszej 
dyrektywy jest ograniczenie spożycia 
wyrobów tytoniowych, zwłaszcza przez 
młodych i szczególnie wrażliwych 
konsumentów, co poskutkuje 
zmniejszeniem produkcji tytoniu w Unii i 
może doprowadzić do utraty miejsc pracy, 
przeniesienia tego sektora poza Unię oraz 
konieczności restrukturyzacji gospodarstw 
tradycyjnie opierających swoją produkcję 
na tytoniu. W związku z tym w budżecie 
Unii należy przewidzieć odpowiednie 
środki i wsparcie finansowe w celu 
zrównoważenia gospodarczych i 
społecznych skutków niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16 c) W wyniku wdrożenia przepisów 
dyrektywy może nastąpić zmniejszenie 
zapotrzebowania na surowiec tytoniowy 
pochodzący z państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Należy zatem utworzyć 
Fundusz Wsparcia dla Plantatorów 
Tytoniu w rejonach jego produkcji, 
kompensujący straty poniesione przez tych 
plantatorów
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w wyniku implementacji dyrektywy.

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 113
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre dodatki są stosowane w celu 
wywołania wrażenia, że wyroby tytoniowe 
są korzystne dla zdrowia, stwarzają 
mniejsze zagrożenie dla zdrowia bądź 
podnoszą sprawność umysłową i 
wydolność fizyczną. Należy zakazać 
stosowania tych dodatków, aby zapewnić 
jednolite zasady oraz wysoki poziom 
ochrony zdrowia.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Nie potwierdzono naukowo, czy określone/poszczególne dodatki stwarzają wrażenie, jakoby 
dany wyrób tytoniowy był mniej szkodliwy, a tym samym czy wydają się one bardziej 
atrakcyjne dla określonych grup konsumentów.  Każda decyzja o zakazie lub regulacji danego 
składnika powinna opierać się na jednoznacznych badaniach naukowych, co do których 
obowiązują jasne kryteria dotyczące wyrobów tytoniowych, uzgodnione na szczeblu 
Wspólnoty. 

Poprawka 114
Frédérique Ries
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre dodatki są stosowane w celu 
wywołania wrażenia, że wyroby tytoniowe 
są korzystne dla zdrowia, stwarzają 
mniejsze zagrożenie dla zdrowia bądź 
podnoszą sprawność umysłową i 
wydolność fizyczną. Należy zakazać 
stosowania tych dodatków, aby zapewnić 
jednolite zasady oraz wysoki poziom 
ochrony zdrowia.

(17) Niektóre dodatki są stosowane w celu 
wywołania wrażenia, że wyroby tytoniowe 
są korzystne dla zdrowia, stwarzają 
mniejsze zagrożenie dla zdrowia bądź 
podnoszą sprawność umysłową i 
wydolność fizyczną. Przykładowo 
działanie mentolu jest problematyczne. Ze 
względu na jego właściwość miejscowego 
znieczulania mentol pozwala na głębsze 
zaciąganie się drażniącym dymem 
tytoniowym. W związku z tym palacz 
wdycha więcej dymu i głębiej się zaciąga, 
co powoduje przyjęcie większej dawki 
nikotyny.
Należy zakazać stosowania tych dodatków, 
które zwiększają atrakcyjność wyrobów 
tytoniowych, aby zapewnić jednolite 
zasady oraz wysoki poziom ochrony 
zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Komitet Naukowy Komisji ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR) w swojej opinii opublikowanej dnia 12 listopada 2010 r. zatytułowanej 
„Właściwości uzależniające i atrakcyjność dodatków do tytoniu” doszedł do wniosku, że 
mentol jest bardzo problematycznym dodatkiem, ponieważ zwiększa atrakcyjność wyrobów 
tytoniowych, sprawiając, że łatwiej zacząć palić.

Poprawka 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre dodatki są stosowane w celu 
wywołania wrażenia, że wyroby tytoniowe 

(17) Niektóre dodatki są stosowane w celu 
wywołania wrażenia, że wyroby tytoniowe 
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są korzystne dla zdrowia, stwarzają 
mniejsze zagrożenie dla zdrowia bądź 
podnoszą sprawność umysłową i 
wydolność fizyczną. Należy zakazać 
stosowania tych dodatków, aby zapewnić 
jednolite zasady oraz wysoki poziom 
ochrony zdrowia.

są korzystne dla zdrowia, stwarzają 
mniejsze zagrożenie dla zdrowia bądź 
podnoszą sprawność umysłową i 
wydolność fizyczną. Inne dodatki, takie 
jak cukier, są stosowane by osłabić lub 
poprawić aromat i smak wyrobów 
tytoniowych w celu ułatwienia ich 
spożycia. Należy zakazać stosowania tych
dodatków, aby zapewnić jednolite zasady 
oraz wysoki poziom ochrony zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Cukier jest dodatkiem, który poprawia właściwości smakowe wyrobów tytoniowych, 
pomagając zneutralizować cierpki smak czystego tytoniu, by uczynić go bardziej atrakcyjnym 
szczególnie dla początkujących palaczy.

Poprawka 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17 a) Rosnąca liczba ludzi, z czego 
większość stanowią dzieci, cierpi na astmę 
i różnego rodzaju alergie. Jak twierdzi 
WHO, nie wszystkie powody astmy są 
znane, należy jednak unikać czynników 
ryzyka obejmujących alergeny, tytoń i 
chemiczne substancje drażniące, aby 
umożliwić ludziom korzystanie z dobrej 
jakości życia.

Or. en

Poprawka 117
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17 b) Komisja powinna uważnie 
monitorować dodawanie substancji cukru, 
które stanowią ponad 10% całkowitej 
proporcji dodatków w papierosach. 
Komisja powinna w szczególności zwrócić 
się do sektora o zmianę składu wyrobów 
tytoniowych w celu produkowania nowych 
produktów niezawierających cukru 
inwertowanego (fruktozy i glukozy), który 
ma szkodliwy wpływ na zdrowie. 

Or. en

Uzasadnienie

Substancje cukru nie są szkodliwe dla zdrowia poprzez ich ustne spożycie, jednak są 
przekształcane w szereg toksycznych składników w ramach pirolizy, z czego najbardziej 
niebezpieczne są cukry inwertowane, odpowiadające w głównej mierze za formaldehyd w 
dymie, sklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi (Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad 
Rakiem, 2009 r.).

Poprawka 118
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów 
i wyroby tytoniowe bezdymne, spożywane 
głównie przez starszych konsumentów, 
o ile nie nastąpi istotna zmiana 
okoliczności pod względem wielkości 
sprzedaży lub struktury spożycia wśród 
młodych ludzi.

skreślony

Or. fi
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Poprawka 119
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, spożywane 
głównie przez starszych konsumentów, o 
ile nie nastąpi istotna zmiana okoliczności 
pod względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.

skreślony

Or. fr

Poprawka 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, spożywane 
głównie przez starszych konsumentów, o 
ile nie nastąpi istotna zmiana okoliczności 
pod względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i jednakowej ochrony wszystkich 
konsumentów w całej UE, palenie wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów powinno podlegać takim samym wymogom w zakresie 
etykietowania.

Poprawka 121
Martina Anderson
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, spożywane 
głównie przez starszych konsumentów, o 
ile nie nastąpi istotna zmiana okoliczności 
pod względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy jednakowo traktować wszystkie wyroby tytoniowe, które mogą zostać wprowadzone do 
obrotu na rynku Unii, aby nie tworzyć luk prawnych.

Poprawka 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, spożywane głównie przez 
starszych konsumentów, o ile nie nastąpi 
istotna zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i tytoń do 
stosowania doustnego, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów.

Or. de

Uzasadnienie

Konsumpcja tradycyjnej tabaki i tytoniu do żucia ogranicza się do nielicznych regionów 
Europy i stanowi element obyczajowości. Ponadto konsumentami tabaki i tytoniu do żucia są 
głównie osoby starsze. Dlatego wyroby te należy objąć tym samym zwolnieniem co cygara, 
cygaretki i tytoń fajkowy.

Poprawka 123
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, spożywane głównie przez 
starszych konsumentów, o ile nie nastąpi 
istotna zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

(18) Ze względu na to, że dyrektywa jest 
ukierunkowana na młodych ludzi, wyroby 
tytoniowe inne niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, spożywane 
głównie przez starszych konsumentów nie 
powinny być zwolnione z niektórych 
wymogów dotyczących składników.

Or. el
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Uzasadnienie

Dyrektywa zapewnia równą ochronę wszystkim konsumentom wyrobów tytoniowych.

Poprawka 124
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, spożywane głównie przez 
starszych konsumentów, o ile nie nastąpi 
istotna zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, spożywane głównie przez 
starszych konsumentów, o ile nie nastąpi 
istotna zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi. Komisja powinna 
uważnie monitorować użycie tytoniu do 
fajki wodnej przez młodych ludzi, 
ponieważ coraz częściej obserwuje się jego 
wykorzystanie poza tradycyjnym, starszym 
pod względem demograficznym, rynkiem. 
W tym kontekście do wspomnianych 
produktów należy zastosować art. 6 i art. 
10, a na opakowaniach sziszy, które często 
nie spełniają wymogów europejskiego 
prawodawstwa, należy umieszczać 
ostrzeżenia zdrowotne. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka uzupełniająca w stosunku do poprawki nr 3 sporządzonej przez sprawozdawcę i 
dotyczącej fajki wodnej używanej przez młodych ludzi, mająca na celu podkreślenie faktu, że 
produkty takie jak tytoń szisza, ze względu na swoją toksyczność, należy objąć głównymi 
przepisami przedmiotowej dyrektywy.
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Poprawka 125
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, spożywane głównie przez 
starszych konsumentów, o ile nie nastąpi 
istotna zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, tytoń do fajki 
wodnej i wyroby tytoniowe bezdymne, 
spożywane głównie przez starszych 
konsumentów, o ile nie nastąpi istotna 
zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

Or. fr

Poprawka 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, spożywane głównie przez 
starszych konsumentów, o ile nie nastąpi 
istotna zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, tytoń do fajek 
wodnych i wyroby tytoniowe bezdymne, 
spożywane głównie przez starszych 
konsumentów, o ile nie nastąpi istotna 
zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

Or. it
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(Zob. poprawka do art. 6 ust. 10)

Poprawka 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, spożywane głównie przez 
starszych konsumentów, o ile nie nastąpi 
istotna zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, tytoń do fajki 
wodnej i wyroby tytoniowe bezdymne, 
spożywane głównie przez starszych 
konsumentów, o ile nie nastąpi istotna 
zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

Or. ro

Poprawka 128
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) Należy zachęcać państwa 
członkowskie, aby zakazały w prawie 
krajowym w dziedzinie ochrony młodzieży, 
o ile jeszcze tego nie uczyniły, sprzedaży 
wyrobów tytoniowych osobom poniżej 
osiemnastego roku życia i konsumpcji 
tych produktów przez osoby, które nie 
ukończyły 18 lat. Jednocześnie państwa 
członkowskie powinny dopilnowywać 
przestrzegania tych zakazów. 

Or. de
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Poprawka 129
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 b) Konwencja FCTC w art. 16 
wskazuje na odpowiedzialność stron 
konwencji w zakresie zajęcia się 
produktami kierowanymi do nieletnich 
konsumentów, takimi jak produkty 
spożywcze i zabawki mające formę 
wyrobów tytoniowych, które mogą 
wydawać się młodym ludziom atrakcyjne. 
W ubiegłych latach wprowadzono do 
obrotu rynkowego kilka produktów, takich 
jak elektroniczne papierosy szisza, które 
nie zawierają nikotyny, jednak mają 
kształt papierosów i próbują naśladować 
proces palenia poprzez wydzielanie 
oparów, których nieszkodliwa natura nie 
została jeszcze naukowo dowiedziona, 
oraz poprzez elektryczne światełko 
naśladujące proces spalania papierosa. 
Takie produkty są produkowane 
jednoznacznie w celu przyciągnięcia 
zainteresowania młodych i nieletnich 
konsumentów i stają się coraz 
popularniejsze wśród młodzieży w kilku 
państwach członkowskich. Rośnie 
niepokój w związku z nawykami, jakich 
nabawiają się młodzi i nieletni 
konsumenci poprzez używanie takich 
imitacji papierosów. W związku z 
powyższym niniejsza dyrektywa powinna 
objąć takie produkty zakazem.

Or. en

Poprawka 130
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nadal istnieją różnice między 
przepisami krajowymi dotyczącymi 
etykietowania wyrobów tytoniowych, na 
przykład w odniesieniu do stosowania 
mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych 
składających się z obrazka i tekstu, 
informacji o pomocy w zaprzestaniu 
palenia oraz w odniesieniu do elementów 
promocyjnych w i na opakowaniach.

(19) Nadal istnieją różnice między 
przepisami krajowymi dotyczącymi 
etykietowania wyrobów tytoniowych, na 
przykład w odniesieniu do stosowania 
mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych 
składających się z obrazka i tekstu 
wprowadzonych w 2013 r. przez jedynie 10 
państw członkowskich, informacji o 
pomocy w zaprzestaniu palenia oraz w 
odniesieniu do elementów promocyjnych 
w i na opakowaniach.

Or. fr

Poprawka 131
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Należy dążyć do tego, by skutecznie 
wyeliminować przeszkody oraz, wszelkimi 
dostępnymi środkami, do tego, by 
umożliwić jak najszybsze wprowadzenie 
stosowania  zuniformizowanych 
opakowań na terenie całej UE.

Or. fi

Poprawka 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zmiana przepisów dotyczących 
etykietowania jest również niezbędna w 
celu dostosowania przepisów Unii do 
zmian na szczeblu międzynarodowym. Na 

(21) Zmiana przepisów dotyczących 
etykietowania jest również niezbędna w 
celu dostosowania przepisów Unii do 
zmian na szczeblu międzynarodowym.
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przykład w wytycznych dotyczących art. 11 
ramowej konwencji WHO wzywa się do 
zamieszczania dużych ostrzeżeń 
obrazkowych na obu głównych 
płaszczyznach opakowania, do 
obowiązkowego zamieszczania informacji 
o zaprzestaniu palenia oraz do przyjęcia 
rygorystycznych przepisów dotyczących 
informacji wprowadzających w błąd. 
Przepisy dotyczące informacji 
wprowadzających w błąd uzupełnią ogólny 
zakaz stosowania wprowadzających w 
błąd praktyk handlowych w relacji 
przedsiębiorstwo-konsument, ustanowiony
w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 
r. dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym.

Przepisy dotyczące informacji 
wprowadzających w błąd uzupełnią
istniejące już odpowiednie i kompleksowe 
zasady zapobiegania wprowadzającym w 
błąd praktykom handlowym w relacji 
przedsiębiorstwo-konsument, ustanowione
w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 
r. dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym.

Or. de

Poprawka 133
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zmiana przepisów dotyczących 
etykietowania jest również niezbędna 
w celu dostosowania przepisów Unii do 
zmian na szczeblu międzynarodowym. Na 
przykład w wytycznych dotyczących 
art. 11 ramowej konwencji WHO wzywa 
się do zamieszczania dużych ostrzeżeń 
obrazkowych na obu głównych 
płaszczyznach opakowania, do 
obowiązkowego zamieszczania informacji 
o zaprzestaniu palenia oraz do przyjęcia 
rygorystycznych przepisów dotyczących 
informacji wprowadzających w błąd. 
Przepisy dotyczące informacji 
wprowadzających w błąd uzupełnią ogólny 

(21) Zmiana przepisów dotyczących 
etykietowania jest również niezbędna 
w celu dostosowania przepisów Unii do
zmian na szczeblu międzynarodowym. Na 
przykład w wytycznych dotyczących 
art. 11 ramowej konwencji WHO wzywa 
się do zamieszczania ostrzeżeń 
obrazkowych na obu głównych 
płaszczyznach opakowania, które to 
ostrzeżenia powinny zajmować nie więcej 
niż 50%, lecz nie mniej niż 
30% powierzchni opakowania, do 
obowiązkowego zamieszczania informacji 
o zaprzestaniu palenia oraz do przyjęcia 
rygorystycznych przepisów dotyczących 
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zakaz stosowania wprowadzających w błąd 
praktyk handlowych w relacji 
przedsiębiorstwo-konsument, ustanowiony 
w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym.

informacji wprowadzających w błąd. 
Przepisy dotyczące informacji 
wprowadzających w błąd uzupełnią ogólny 
zakaz stosowania wprowadzających w błąd 
praktyk handlowych w relacji 
przedsiębiorstwo-konsument, ustanowiony 
w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym. 

Or. cs

Poprawka 134
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów w 
błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Z dowodów wynika 
także, że duże mieszane oświadczenia 
zdrowotne są bardziej skuteczne niż same 
ostrzeżenia tekstowe. W tym świetle należy 
wprowadzić w całej Unii obowiązek 
stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych, zajmujących znaczną, 
widoczną część powierzchni opakowania. 
Należy ustanowić minimalny rozmiar 
wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, aby 
zapewnić ich widoczność i skuteczność.

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów w 
błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne.

Or. de
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Uzasadnienie

Nie potwierdzono naukowo, czy bardzo duże ostrzeżenia bazujące na zdjęciach prowadzą do 
zmniejszenia liczby palaczy. W rzeczywistości istnieją wskazania, że regulacje dotyczące 
opakowań, np. powiększone ostrzeżenia zawierające zdjęcia, nie mają żadnego wpływu na 
decyzję o paleniu.

Poprawka 135
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów 
w błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Z dowodów wynika 
także, że duże mieszane oświadczenia 
zdrowotne są bardziej skuteczne niż same 
ostrzeżenia tekstowe. W tym świetle 
należy wprowadzić w całej Unii obowiązek 
stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych, zajmujących znaczną, 
widoczną część powierzchni opakowania.
Należy ustanowić minimalny rozmiar
wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, aby 
zapewnić ich widoczność i skuteczność.

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów 
w błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Należy ustanowić 
procent zewnętrznej powierzchni dla
wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, aby 
zapewnić ich widoczność i skuteczność.

Or. el

Uzasadnienie

Możliwość wprowadzenia kolorowych fotografii należy pozostawić do uznania państw 
członkowskich. Ponadto przepis regulujący minimalny rozmiar ostrzeżeń należy zastąpić 
przepisem regulującym zajmowany procent zewnętrznej powierzchni. Gdyby powyższy przepis 
miał zostać wdrożony, prowadziłoby to do ujednolicenia rozmiaru, kształtu i wyglądu 
opakowań, gdyż proponowane wymiary nie pasują do wszystkich rodzajów opakowań.
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Poprawka 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów w 
błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Z dowodów wynika 
także, że duże mieszane oświadczenia 
zdrowotne są bardziej skuteczne niż same 
ostrzeżenia tekstowe. W tym świetle 
należy wprowadzić w całej Unii obowiązek 
stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych, zajmujących znaczną, 
widoczną część powierzchni opakowania.
Należy ustanowić minimalny rozmiar 
wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, aby 
zapewnić ich widoczność i skuteczność.

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów w 
błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Z dowodów wynika 
także, że duże mieszane oświadczenia 
zdrowotne są bardziej skuteczne niż same 
ostrzeżenia tekstowe. W tym świetle 
należy wprowadzić w całej Unii obowiązek 
stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych oraz – aby ostrzeżenia te były 
skuteczne – należy postanowić, by 
zajmowały znaczną, widoczną część 
powierzchni opakowania.

Or. it

Poprawka 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
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dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów w 
błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Z dowodów wynika 
także, że duże mieszane oświadczenia
zdrowotne są bardziej skuteczne niż same 
ostrzeżenia tekstowe. W tym świetle 
należy wprowadzić w całej Unii obowiązek 
stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych, zajmujących znaczną, 
widoczną część powierzchni opakowania.
Należy ustanowić minimalny rozmiar 
wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, aby 
zapewnić ich widoczność i skuteczność.

dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów w 
błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Z dowodów wynika 
także, że duże mieszane ostrzeżenia
zdrowotne będące połączeniem 
ostrzegającego obrazu i ostrzegającego 
tekstu są bardziej skuteczne niż same 
ostrzeżenia tekstowe. W tym świetle 
należy wprowadzić w całej Unii obowiązek 
stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych, zajmujących znaczną, 
widoczną część powierzchni opakowania.
Należy ustanowić minimalny rozmiar 
wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, aby 
zapewnić ich widoczność i skuteczność.

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźny obraz ostrzegający wraz z krótkim tekstem ostrzegającym na standardowym, 
jednokolorowym opakowaniu może być bardziej skuteczny i widoczny dla wszystkich 
konsumentów.

Poprawka 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) Różne badania naukowe wydają się 
wykazywać skuteczność między innymi 
motywujących haseł zniechęcających do 
palenia, które przemawiają do psychiki 
palacza, pośrednio dotykając jego dumy i 
sfery emocji. Ostrzeżenia tekstowe, jak 
np.: „Palenie niszczy skórę i przyspiesza 
powstawanie zmarszczek”, „Palenie 
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zmniejsza Twoją atrakcyjność”, 
„Pocałunek o smaku papierosa nie jest 
dla nikogo przyjemny”, „Rzucając 
palenie, nie przytyjesz, przeciwnie, 
polepszysz jakość życia”, „Zastanów się: 
przerwa na papierosa jest dla ciebie 
bardziej szkodliwa niż stres, z którym 
próbujesz walczyć” – mogłyby zatem być 
stosowane wraz z ostrzeżeniami 
tekstowymi, które są już obecnie w użyciu.

Or. it

Poprawka 139
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 

skreślony
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mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek nie przyczynia się ani do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego, ani do 
ochrony zdrowia publicznego. Poza tym nie ma dowodów na to, że sosób opakowania czy 
prezentacji produktu ma wpływ na decyzję dotyczącą palenia. Zakaz papierosów typu „slim” 
nie przyczynia się do zmniejszenia spożycia tytoniu, powoduje za to wzrost przemytu 
papierosów i poważne szkody gospodarcze.

Poprawka 140
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
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mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

Stosowanie na opakowaniach wyrobów 
tytoniowych niektórych napisów, takich 
jak „niska zawartość substancji 
smolistych”, „light”, „ultralight”, 
„łagodne”, a także nazw, obrazków, 
symboli graficznych i innych może 
wprowadzać konsumenta w błąd, 
wywołując u niego przekonanie, że takie 
wyroby są mniej szkodliwe i sprawiając, że 
konsument zmieni swoje zwyczaje. Sposób 
palenia oraz uzależnienie, a nie tylko 
zawartość pewnych substancji obecnych w 
wyrobie przed spożyciem, mają wpływ na 
poziom wdychanych substancji. Aspektu 
tego nie można wiązać ze stosowaniem 
takich napisów, gdyż mogłoby to wręcz 
zaszkodzić ustalonym w niniejszej 
dyrektywie wymogom dotyczącym 
etykietowania.

Or. it

Poprawka 141
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, 
że dany wyrób jest mniej szkodliwy.
Dotyczy to na przykład niektórych napisów 
lub cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. W 
pewnych okolicznościach opakowanie i 
same wyroby mogłyby wywoływać u
konsumentów, w szczególności młodych 
ludzi, wrażenie, że dany wyrób jest mniej 
szkodliwy. Dotyczy to na przykład 
niektórych napisów lub cech, takich jak
„niska zawartość substancji smolistych”,
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„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

„light”, „ultralight”, „łagodne”,
„naturalne”, „organiczne”, „bez 
dodatków”, „bez substancji 
aromatyzujących”, „slim”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.

Or. de

Uzasadnienie

Za tym stwierdzeniem kryje się jednostronny obraz konsumentów. Brak informacji nie 
usprawiedliwia takiego ograniczania swobody przedsiębiorców w zakresie projektowania 
swoich wyrobów.

Poprawka 142
Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych", „light", 
„ultralight", łagodne", „naturalne", 
„organiczne", „bez dodatków", „bez 
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substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

substancji aromatyzujących", a także 
nazw, obrazków, symboli graficznych i 
innych. Trzeba zająć się tymi kwestiami.

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 143
Kristian Vigenin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
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„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.

Również wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe.

Or. en

Poprawka 144
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności 
i widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
w szczególności młodych ludzi, sugerując, 
że dany wyrób jest mniej szkodliwy. 
Dotyczy to na przykład niektórych napisów 
lub cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, 

(23) W celu zapewnienia spójności 
i widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu. Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
w szczególności młodych ludzi, sugerując, 
że dany wyrób jest mniej szkodliwy. 
Dotyczy to na przykład niektórych napisów 
lub cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych. 
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a także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar 
i wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

Również wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe.

Or. cs

Poprawka 145
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.
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że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

Również wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe.

Or. en

Poprawka 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.
Również wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe.
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się tymi kwestiami.

Or. it

Uzasadnienie

Nie istnieją żadne dowody naukowe na to, by konsumenci mieli mylne przekonania co do 
cienkich papierosów. Zakaz tych wyrobów miałby głównie negatywne skutki, gdyż zachęciłby 
konsumentów do korzystania z nielegalnego rynku, a tym samym do nabywania podrobionych 
papierosów, które nie zostały poddane kontroli sanitarnej – co miałoby oczywiste negatywne 
skutki dla zdrowia publicznego i wywarłoby również wpływ na zatrudnienie.

Poprawka 147
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych. 
Również rozmiar i wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe. 
Wzywa Komisję Europejską do 
przeprowadzenia badania naukowego 
w celu ustalenia realnego wpływu tych 
elementów na wzrost spożycia tytoniu.
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się tymi kwestiami.

Or. pt

Poprawka 148
Sergej Kozlík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.
Również wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe.

Or. en

Poprawka 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, że 
papierosy używanej przez nich marki mogą 
być mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami.

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, że 
papierosy używanej przez nich marki mogą 
być mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami poprzez odpowiednie 
opakowanie i oznakowanie tego typu 
wyrobów oraz poprzez informowanie 
konsumentów o ich szkodliwości, tak aby 
konsument był w pełni świadomy 
konsekwencji spożycia danego produktu.

Or. pl

Uzasadnienie

Papierosy typu "slim" nie są bardziej szkodliwe, a jedynie ich opakowania mogą wprowadzać 
konsumenta w błąd. Jeśli jednak tego typu produkty zostaną opakowane zgodnie z przepisami 
tej dyrektywy nie będzie szans, aby wprowadzały one konsumenta w błąd.

Poprawka 150
Georgios Koumoutsakos



AM\937809PL.doc 69/73 PE510.711v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności 
i widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
w szczególności młodych ludzi, sugerując, 
że dany wyrób jest mniej szkodliwy. 
Dotyczy to na przykład niektórych napisów 
lub cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, 
a także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar 
i wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

(23) W celu zapewnienia spójności 
i widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
w szczególności młodych ludzi, sugerując, 
że dany wyrób jest mniej szkodliwy. 
Dotyczy to na przykład niektórych napisów 
lub cech wskazanych na opakowaniu, 
takich jak „niska zawartość substancji 
smolistych”, „light”, „ultralight”, 
„łagodne”, „naturalne”, „organiczne”, „bez 
dodatków”, „bez substancji 
aromatyzujących”, „slim”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.

Or. el

Uzasadnienie

Dostępne dane naukowe nie wykazują bezpośredniego związku między średnicą papierosa, 
a wiekiem, w którym osoba zaczyna palić, ani nie wskazują, by papierosy typu „slim” były
bardziej atrakcyjne niż inne. Zakaz nie spowodowałby, że ludzie przestaną palić, lecz to, że 
przestaną konsumować daną kategorię wyrobów tytoniowych.

Poprawka 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, że 
papierosy używanej przez nich marki mogą 
być mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami.

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu. Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, że 
papierosy używanej przez nich marki mogą 
być mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 13 ust. 2.

Poprawka 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, że 
papierosy używanej przez nich marki mogą 
być mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami.

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich cechy graficzne, a 
także niektóre aspekty wyglądu 
opakowania tytoniu, w tym mechanizmu 
otwierania. Opakowanie i same wyroby 
mogą wprowadzać konsumentów w błąd, 
w szczególności młodych ludzi, sugerując, 
że dany wyrób jest mniej szkodliwy.
Dotyczy to na przykład niektórych napisów 
lub cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, że 
papierosy używanej przez nich marki mogą 
być mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami.

Or. it

Poprawka 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23 a) Wykazano, że wyroby tytoniowe 
zawierają i emitują podczas spalania wiele 
substancji zanieczyszczających i znanych 
substancji rakotwórczych szkodliwych dla 
zdrowia. Badania naukowe udowodniły 
jednoznacznie, że bierne palenie powoduje 
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śmierć, choroby i inwalidztwo oraż że 
wskutek biernego palenia szczególnie 
narażone są nienarodzone dzieci i 
niemowlęta. Dym papierosowy może 
powodować lub potęgować u osób 
wdychających go problemy związane z 
układem oddechowym. Ostrzeżenia 
odwołujące się do zdrowia powinny zatem 
zwracać uwagę również na zagrożenia dla 
zdrowia wynikające z biernego palenia.

Or. de

Uzasadnienie

Podobne brzmienie tego motywu znajduje się w obowiązującej dyrektywie 2001/37/WE. 
Należy wprowadzić ostrzeżenia tekstowe i obrazkowe zwracające uwagę na zagrożenia 
związane z biernym paleniem.

Poprawka 154
Martina Anderson
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23 b) Badania wykazały, że ujednolicenie 
sposobu prezentacji nazwy znaku 
towarowego i koloru paczki (jednolity 
kolor opakowania) sprawia, że 
opakowanie takie jest mniej atrakcyjne i 
zwiększa skuteczność ostrzeżeń 
zdrowotnych, dzięki czemu zmniejsza się 
ilość palaczy i spożycie tytoniu. Wytyczne 
do art. 11 i art. 13 konwencji FCTC 
wzywają strony konwencji do rozważenia 
przyjęcia wymogów dotyczących 
jednolitego koloru opakowań. 

Or. en

Uzasadnienie

Opakowanie tytoniu nie może być atrakcyjne ani pociągające, ponieważ zawartość tego 
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opakowania jest zabójcza. Reklamowanie tytoniu jest zabronione niemal we wszystkich 
innych miejscach, a samo opakowanie tytoniu również powinno podlegać temu zakazowi. Jest 
to zgodne z zaleceniami zawartymi w wytycznych do konwencji FCTC i jest stosowane lub 
rozważane przez inne państwa na całym świecie.


