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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych 
i powiązanych wyrobów
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2012)0788),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0420/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez czeską Izbę Poselską, włoski 
Senat, szwedzki Riksdag, parlament Grecji, włoską Izbę Deputowanych, Zgromadzenie 
Republiki Portugalii, rumuńską Izbę Deputowanych i parlament Danii, w których to 
opiniach stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.



PR\932973PL.doc 5/49 PE508.085v03-00

PL

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Działania ustawodawcze na poziomie 
Unii są także konieczne w celu wdrożenia 
Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu 
użycia tytoniu z maja 2003 r., której stroną 
jest Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie. Szczególnie istotne są 
następujące postanowienia konwencji: 
art. 9 (przepisy dotyczące składu wyrobów 
tytoniowych), art. 10 (przepisy dotyczące 
informacji jawnych o wyrobach 
tytoniowych), art. 11 (pakowanie 
i oznakowanie wyrobów tytoniowych), 
art. 13 (reklama) i art. 15 (nielegalny obrót 
wyrobami tytoniowymi). W trakcie 
różnych konferencji stron konwencji, przy 
wsparciu Unii i państw członkowskich, 
przyjęto w drodze konsensusu szereg 
wytycznych w sprawie wdrażania 
postanowień konwencji. 

(7) Działania ustawodawcze na poziomie 
Unii są także konieczne w celu wdrożenia 
przełomowej Ramowej konwencji WHO 
o ograniczeniu użycia tytoniu z maja 
2003 r. Wszystkie państwa członkowskie 
oraz sama Unia Europejska podpisały 
i ratyfikowały konwencję, w konsekwencji 
czego postanowienia Ramowej konwencji 
WHO o ograniczeniu użycia tytoniu są dla 
nich wiążące w zgodzie z prawem 
międzynarodowym. Szczególnie istotne są 
następujące postanowienia konwencji: 
art. 9 (przepisy dotyczące składu wyrobów 
tytoniowych), art. 10 (przepisy dotyczące 
informacji jawnych o wyrobach 
tytoniowych), art. 11 (pakowanie 
i oznakowanie wyrobów tytoniowych), 
art. 13 (reklama) i art. 15 (nielegalny obrót 
wyrobami tytoniowymi). W trakcie
różnych konferencji stron konwencji, przy 
wsparciu Unii i państw członkowskich, 
przyjęto w drodze konsensusu szereg 
wytycznych w sprawie wdrażania 
postanowień konwencji. 

Or. en

Uzasadnienie

Ramowa konwencja WHO o ograniczeniu użycia tytoniu jest pierwszym międzynarodowym 
traktatem dotyczącym zdrowia publicznego. Jej postanowienia są dla państw członkowskich 
wiążące prawnie w taki sam sposób, jak przepisy WTO.
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Poprawka 2

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 
zmniejszenia tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu ich 
toksyczności i właściwości 
uzależniających. 

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna jedynie zmniejszyć zawartość substancji smolistych, nikotyny i dwutlenku 
węgla (TNCO) oraz wszelkich innych wskaźników uzgodnionych dla toksycznych lub 
uzależniających substancji, zgodnie z kierunkiem rozwoju standardów międzynarodowych.

Poprawka 3

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;
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Uzasadnienie

Szisze w barach i klubach nocnych stają się coraz bardziej popularne, jednak ich użytkownicy 
nie zawsze są świadomi, że do tego rodzaju fajek wodnych używa się tytoniu. Według badania 
Eurobarometru wśród młodych ludzi i studentów odnotowuje się częstsze używanie fajek 
wodnych niż w innych grupach społecznych. 

Poprawka 4

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 ostrzeżenia 
zdrowotne będące połączeniem obrazu i 
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. 

Or. en

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia. 



PE508.085v03-00 8/49 PR\932973PL.doc

PL

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W przypadku wykorzystania 
mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych 
pozostała część opakowania tytoniu 
powinna być ujednolicona i nieoznaczona 
żadnymi symbolami marki, aby 
zmaksymalizować przekaz ostrzeżenia 
zdrowotnego. Zaobserwowano, iż 
ujednolicenie opakowań wyjątkowo 
skutecznie zniechęca młodych ludzi do 
rozpoczęcia palenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicone, proste opakowanie zawiera duże, graficzne ostrzeżenie zdrowotne,
pokrywające większość opakowania; w Australii zastosowano ciemnobrązowe tło. Cztery 
państwa członkowskie są obecnie na różnych etapach rozpatrywania wprowadzenia 
ujednoliconych opakowań (UK, BE, FI i FR). Całkowicie ujednolicone opakowania to 
najskuteczniejszy sposób na likwidację barier handlowych na jednolitym rynku. Jest to 
również najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia ochrony zdrowia: zwiększa skuteczność 
ostrzeżeń zdrowotnych wśród potencjalnych palaczy oraz ma udowodnione działanie 
zniechęcające zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają palić. 

Poprawka 6

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, 

(23) Należy uzgodnić minimalny rozmiar 
dla wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, 
który zapewni ich widoczność i 
skuteczność, a mechanizm otwierania 
opakowania nie powinien w żaden sposób 
odwracać uwagi od ostrzeżenia 
zdrowotnego. Opakowanie i same wyroby 
mogą wprowadzać konsumentów w błąd, 
w szczególności młodych ludzi, sugerując, 
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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. 

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. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami 
i podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu. 
Ponadto ramowa konwencja 
o ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 
w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
wyrobów tytoniowych w niepowtarzalny 
i bezpieczny sposób oraz uregulować 

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami 
i podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu. 
Ponadto ramowa konwencja 
o ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 
w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
oraz wszelkich opakowań zbiorczych
wyrobów tytoniowych w niepowtarzalny 
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rejestrowanie przemieszczeń tych 
opakowań, tak by można było śledzić ruch 
i pochodzenie tych wyrobów w Unii, 
a także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą. 
Ponadto należy wprowadzić 
zabezpieczenia, które ułatwią sprawdzanie 
autentyczności wyrobów. 

i bezpieczny sposób oraz uregulować 
rejestrowanie przemieszczeń tych 
opakowań, tak by można było śledzić ruch 
i pochodzenie tych wyrobów w Unii, 
a także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą. 
Ponadto należy wprowadzić 
zabezpieczenia, które ułatwią sprawdzanie 
autentyczności wyrobów. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, 
w szczególności w niniejszej dyrektywie. 
Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące 
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 
wykorzystanie pełnego potencjału 
niniejszej dyrektywy. Przepisy niniejszej 
dyrektywy, które dotyczą zgłaszania 
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość, powinny być stosowane 
niezależnie od procedury zgłaszania 
określonej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość powinna być 
zakazana, ponieważ ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, 
w szczególności w niniejszej dyrektywie.
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informacyjnego. Sprzedaż konsumentom 
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość, którą 
z dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję wykazuje, że internetowa sprzedaż 
transgraniczna opiera się głównie na 1) oferowaniu niższych cen za produkty 
nielegalne/podrabiane lub 2) nielegalnym wykorzystywaniu różnic między przepisami
podatkowymi poszczególnych krajów. Ma to negatywny wpływ na konkurencję gospodarczą, 
ponieważ przedstawiciele tradycyjnego handlu, zwłaszcza prowadzący działalność 
w państwach członkowskich z wysokim opodatkowaniem, muszą konkurować z niższymi 
cenami oferowanymi przez (zazwyczaj) nielegalnych sprzedawców internetowych

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W niektórych państwach 
członkowskich wciąż zdarza się darmowa 
dystrybucja produktów tytoniowych w 
miejscach publicznych oraz za 
pośrednictwem sklepów internetowych.
Biorąc pod uwagę, że odbiorcą docelowym 
takiej dystrybucji są młodzi ludzie oraz 
uwzględniając jej potencjał werbowania 
nowych palaczy, praktyka ta powinna być 
zakazana 

Or. en
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Uzasadnienie

Docelowym odbiorcą darmowej dystrybucji papierosów w ramach działań promocyjnych 
w klubach nocnych oraz na plażach itp. są młodzi ludzie. Tego rodzaju działania są 
niedopuszczalne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby 
i niepełnosprawność, trzeba więc 
ograniczać ich spożycie. Należy zatem 
monitorować zmiany sytuacji w zakresie
nowatorskich wyrobów tytoniowych. 
Na producentów i importerów należy 
nałożyć obowiązek zgłaszania
nowatorskich wyrobów tytoniowych, 
bez uszczerbku dla kompetencji państw 
członkowskich do wprowadzenia ich 
zakazu lub udzielania na nie zezwoleń.
Komisja powinna monitorować rozwój 
sytuacji i złożyć sprawozdanie 5 lat po 
terminie transpozycji niniejszej dyrektywy, 
aby ocenić, czy potrzebne są zmiany 
niniejszej dyrektywy. 

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby 
i niepełnosprawność, trzeba więc 
ograniczać ich spożycie. Należy zatem 
wprowadzić obowiązek uzyskiwania 
wstępnego zezwolenia w przypadku
nowatorskich wyrobów tytoniowych. 
Na producentów i importerów należy 
nałożyć obowiązek występowania z 
wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu w przypadku nowatorskich 
wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty tytoniowe są niezwykle szkodliwe dla zdrowia publicznego i nie powinny być 
dopuszczane do obrotu bez uprzedniego zezwolenia właściwych organów publicznych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, 

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, 
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w szczególności warunki dotyczące 
formatu zgłaszania składników, ustalanie, 
które wyroby mają aromat 
charakterystyczny lub podwyższony 
poziom toksyczności bądź właściwości 
uzależniających oraz metodykę ustalania, 
czy dany wyrób tytoniowy ma aromat 
charakterystyczny, należy przyznać 
Komisji uprawnienia wykonawcze. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/2011.

w szczególności warunki dotyczące 
formatu zgłaszania składników, ustalanie, 
które wyroby mają aromat 
charakterystyczny lub podwyższony 
poziom toksyczności bądź właściwości 
uzależniających należy przyznać Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

O szczegółach dotyczących tego, czy oraz w jaki sposób należy ustanawiać niezależne panele 
degustacyjne mające na celu określenie, czy dany wyrób tytoniowy ma charakterystyczny 
aromat, lepiej decydować za pośrednictwem aktów delegowanych niż aktów wykonawczych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać 
za postępem technicznym i naukowym 
oraz za międzynarodowymi zmianami 
w przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia 
do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie
przyjmowania i dostosowywania 
maksymalnych zawartości wydzielanych 
substancji i metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń 

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać 
za postępem technicznym i naukowym 
oraz za międzynarodowymi zmianami 
w przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia 
do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie 
przyjmowania i dostosowywania 
maksymalnych zawartości wydzielanych 
substancji i metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
metodykę ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny, 
w zakresie używania ostrzeżeń 
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w etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów 
z niezależnymi stronami trzecimi w 
sprawie przechowywania danych oraz w 
zakresie przeglądu pewnych zwolnień 
przyznanych dla wyrobów tytoniowych 
innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń 
w etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów 
z niezależnymi stronami trzecimi 
w sprawie przechowywania danych 
oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń 
do samodzielnego skręcania papierosów 
i wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 37

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do krajowych 
i importowanych towarów, ze względu 
na nadrzędne potrzeby związane z ochroną 
zdrowia publicznego. Należy dopuścić 
również, by państwa członkowskie mogły 
wprowadzać bardziej restrykcyjne 
przepisy, stosowane bez rozróżnienia 
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ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne 
i proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji 
ani ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie. 

do krajowych i importowanych towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne 
i proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji 
ani ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie. 

Or. en

Uzasadnienie

W obszarach, których dotyczy niniejsza dyrektywa, państwa członkowskie mają swobodę 
opracowywania lub wprowadzania bardziej rygorystycznych przepisów krajowych, o ile są 
one odpowiednio uzasadnione i zatwierdzone. Bardziej rygorystyczne przepisy powinny 
obowiązywać również w przypadku produktów importowanych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne 
z Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
krajowych i importowanych towarów, 
dotyczących kwestii nieobjętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i nie zagrażają 
pełnemu stosowaniu niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych innych niż 
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zgodne z Traktatem i zobowiązaniami 
w ramach WTO oraz nie wpływają na 
pełne stosowanie niniejszej dyrektywy. 
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego. 

papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami 
w ramach WTO oraz nie wpływają na 
pełne stosowanie niniejszej dyrektywy. 
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie 
z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

W obszarach, których nie dotyczy niniejsza dyrektywa państwa członkowskie mają swobodę 
opracowywania lub wprowadzania bardziej rygorystycznych przepisów krajowych, o ile są 
one odpowiednio uzasadnione. Bardziej rygorystyczne przepisy powinny obowiązywać 
również w przypadku produktów importowanych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transgranicznej sprzedaży na odległość 
wyrobów tytoniowych; 

d) zakazu transgranicznej sprzedaży na 
odległość wyrobów tytoniowych; 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 16.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obowiązku zgłaszania nowatorskich e) obowiązku uzyskania wstępnego 
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wyrobów tytoniowych; zezwolenia na wprowadzenie do obrotu
nowatorskich wyrobów tytoniowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 17.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aby ułatwić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego tytoniu i wyrobów 
pokrewnych, przyjmując za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia.

aby spełnić zobowiązania wynikające 
z Ramowej konwencji WHO 
o ograniczeniu użycia tytoniu oraz by
ułatwić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego tytoniu i wyrobów 
pokrewnych, przyjmując za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
zwłaszcza młodych ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest harmonizacja prawa w celu poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Czynnikiem decydującym o wybranym kierunku harmonizacji było 
zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego, zwłaszcza młodych ludzi, 
oraz wdrażanie standardów wynikających z porozumień międzynarodowych. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zmniejszenia
maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
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na szczeblu międzynarodowym. na szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna jedynie zmniejszyć w przyszłości zawartość substancji smolistych, nikotyny i 
dwutlenku węgla (TNCO) w zgodzie z kierunkiem rozwoju standardów międzynarodowych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu dowody 
naukowe i zawartości zgłoszone 
przez państwa członkowskie, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia i dostosowania maksymalnych 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, które to substancje 
znacznie zwiększają toksyczne 
lub uzależniające skutki wywoływane 
przez wyroby tytoniowe, tak że skutki 
te przekraczają próg toksyczności i 
właściwości uzależniających wynikający 
z poziomów zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
określonych w ust. 1.

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu dowody 
naukowe i zawartości zgłoszone 
przez państwa członkowskie, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia i zmniejszenia maksymalnych 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, które to substancje 
znacznie zwiększają toksyczne 
lub uzależniające skutki wywoływane 
przez wyroby tytoniowe, tak że skutki 
te przekraczają próg toksyczności i 
właściwości uzależniających wynikający 
z poziomów zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
określonych w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna jedynie zmniejszyć wszelkie inne wskaźniki uzgodnione dla toksycznych 
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lub uzależniających substancji, zgodnie z kierunkiem rozwoju standardów 
międzynarodowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zawartość substancji smolistych, 
nikotyny i tlenku węgla w dymie 
papierosowym mierzona jest na podstawie 
norm ISO: 4387 dla substancji smolistych, 
10315 dla nikotyny i 8454 dla tlenku 
węgla.

1. Zawartość substancji smolistych, 
nikotyny i tlenku węgla w dymie 
papierosowym mierzona jest na podstawie 
norm ISO: 4387 dla substancji smolistych, 
10315 dla nikotyny i 8454 dla tlenku 
węgla.

Dokładność podawanych informacji 
dotyczących zawartości substancji 
smolistych i nikotyny sprawdza się zgodnie 
z normą ISO 8243. 

Dokładność podawanych informacji 
dotyczących zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla
sprawdza się zgodnie z normą ISO 8243.

Or. en

Uzasadnienie

Tych międzynarodowych standardów używa się obecnie do oceny poprawności informacji 
dotyczących tlenku węgla podawanych na opakowaniach.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
informacje przedłożone zgodnie z ust. 1 
były rozpowszechniane na specjalnej
stronie internetowej, dostępnej dla ogółu 
społeczeństwa. Rozpowszechniając 
powyższe informacje, państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
potrzebę ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę handlową. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
informacje przedłożone zgodnie z ust. 1 
były rozpowszechniane na stronie 
internetowej dostępnej dla ogółu 
społeczeństwa. Rozpowszechniając 
powyższe informacje, państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
potrzebę ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę handlową. 

Or. en



PE508.085v03-00 20/49 PR\932973PL.doc

PL

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich działają już specjalne strony internetowe poświęcone 
walce z paleniem. Niniejsza poprawka precyzuje, iż takie państwa nie muszą zakładać nowych 
stron internetowych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wymóg 
corocznego ujawniania wydatków 
na reklamę, promocję i sponsoring, 
z podziałem na państwa członkowskie, 
począwszy od pełnego roku 
kalendarzowego następującego po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami art. 13 Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu. UE 
obecnie nie dysponuje tego rodzaju danymi liczbowymi.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja analizuje wszystkie 
informacje udostępnione jej na podstawie 
tego artykułu (w szczególności informacje 
związane z działaniem uzależniającym 
oraz toksycznością składników, badaniami 
rynkowymi oraz danymi ze sprzedaży) 
oraz regularnie przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania 
podsumowujące zebrane dane.
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Or. en

Uzasadnienie

Większość z tych informacji będzie udostępniona organom regulacyjnym po raz pierwszy. 
Analizę takich informacji można by wykorzystać przy opracowywaniu polityk ograniczania 
użycia tytoniu w przyszłości.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 - ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Opłaty, które państwa członkowskie 
ewentualnie pobierają za otrzymywanie, 
przechowywanie, przetwarzanie, analizę 
i publikowanie informacji przekazanych na 
podstawie niniejszego artykułu, nie 
przekraczają kosztów tych czynności.

6. Opłaty o proporcjonalnej wysokości, 
które mogą być pobierane przez państwa 
członkowskie za otrzymywanie, 
przechowywanie, przetwarzanie, analizę 
i publikowanie informacji przekazanych 
na podstawie niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy przepis dotyczący opłat powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 17.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktów 
wykonawczych, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 1; Komisja 
może też wydawać takie akty wykonawcze 
z własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21.

2. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktów 
wykonawczych, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ust. 1 oraz czy 
w związku z tym powinien być całkowicie 
zakazany na jednolitym rynku; Komisja 
może też wydawać takie akty wykonawcze 
z własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21. 

Or. en



PE508.085v03-00 22/49 PR\932973PL.doc

PL

Uzasadnienie

Celem doprecyzowania, iż przyjmując akt wykonawczy, Komisja rozszerza zakaz dotyczący 
określonego produktu na pozostałą część rynku jednolitego. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych jednolite zasady dotyczące 
procedur, według których ustala się, czy 
dany wyrób tytoniowy jest objęty zakresem 
ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmowane 
są zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 21.

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych szczegółowe kryteria 
i procedury, według których ustala się, czy 
dany wyrób tytoniowy jest objęty zakresem 
ust. 1. Te akty delegowane przyjmowane 
są zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 22.

Or. en

Uzasadnienie

O szczegółach dotyczących tego, czy oraz w jaki sposób należy ustanawiać niezależne panele 
degustacyjne mające na celu określenie, czy dany wyrób tytoniowy ma charakterystyczny 
aromat, lepiej decydować za pośrednictwem aktów delegowanych niż aktów wykonawczych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

7. W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które zwiększają, na etapie 
spożycia, toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktu 
wykonawczego, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 7; Komisja 
może też wydać taki akt wykonawczy 
z własnej inicjatywy. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21, 
na podstawie najnowszych dowodów 
naukowych.

8. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja określa, w drodze aktów 
wykonawczych, czy dany wyrób tytoniowy 
jest objęty zakresem ustępu 7 oraz 
czy w związku z tym powinien być 
całkowicie zakazany na jednolitym rynku; 
Komisja może też wydawać takie akty 
wykonawcze z własnej inicjatywy. Te akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 21, na podstawie najnowszych 
dowodów naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem doprecyzowania, iż przyjmując akt wykonawczy, Komisja rozszerza zakaz dotyczący
określonego produktu na pozostałą część jednolitego rynku. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość znacznie wzmacnia, 
na etapie spożycia, toksyczne 
lub uzależniające skutki wywoływane 
przez wyroby tytoniowe, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia 
zebrane w miarę stosowania ust. 7 i 8 
wykazują, że pewne dodatki lub ich 
określona ilość wzmacnia, na etapie 
spożycia, toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia 
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określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

maksymalnych poziomów tych dodatków.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podczas wprowadzania wyrobów 
tytoniowych do obrotu ostrzeżenia 
zdrowotne na głównej płaszczyźnie 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego były w pełni widoczne, w tym 
by nie były one częściowo lub całkowicie 
ukryte lub zasłonięte przez osłony, torebki, 
obwoluty, pudełka lub przy użyciu innego 
środka. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ostrzeżenia zdrowotne na głównej 
płaszczyźnie opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego były w pełni 
widoczne oraz przyjmują zasady, które 
zapobiegną wprowadzaniu do obrotu 
wszelkich wyrobów tytoniowych, 
na których ostrzeżenia zostały częściowo 
lub całkowicie ukryte lub zasłonięte 
przez osłony, torebki, obwoluty, pudełka 
lub przy użyciu innego środka.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podjąć środki zapewniające widoczność ostrzeżeń zdrowotnych dla odbiorców.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) składają się z ostrzeżenia tekstowego 
wymienionego w załączniku I oraz 
odpowiadającej mu kolorowej fotografii 
z biblioteki obrazów; 

a) składają się z ostrzeżenia tekstowego 
wymienionego w załączniku I oraz 
odpowiadającej mu kolorowej fotografii 
z biblioteki obrazów w załączniku I a; 
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Or. en

Uzasadnienie

W celu poprawienia ominięcia w projekcie.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Mieszane ostrzeżenia zdrowotne 
podzielone są na trzy zestawy stosowane 
na zmianę, każdy przez rok. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby każde 
mieszane oświadczenie zdrowotne było 
zamieszczane, w możliwie największym 
przybliżeniu, na równej ilości wyrobów 
każdej marki. 

2. Mieszane ostrzeżenia zdrowotne 
podzielone są na trzy zestawy stosowane 
na zmianę, każdy przez rok. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby każde 
mieszane oświadczenie zdrowotne 
dostępne w danym roku było 
zamieszczane, w możliwie największym 
przybliżeniu, na równej ilości wyrobów 
każdej marki. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem doprecyzowania, iż każde z czternastu dostępnych w danym roku rodzajów mieszanych 
ostrzeżeń zdrowotnych powinno być zamieszczane w możliwie równym stopniu na każdym 
z wyrobów danej marki papierosów lub marki tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne 
opakowania jednostkowego 
oraz wszelkich opakowań zbiorczych 
oraz opakowań tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów, których nie dotyczą 
przepisy tej dyrektywy, należy ujednolicić 
zgodnie z poniższym:
a) nie będą zawierać żadnych znaków 
towarowych ani innych oznaczeń, poza 
nazwą marki oraz nazwą danego wyrobu 
tytoniowego;
b) nazwa marki oraz nazwa danego 
wyrobu tytoniowego:
(i) będzie umieszczona na każdej jednej 
powierzchni tylko raz; 
(ii) będzie umieszczona poziomo pod 
mieszanym ostrzeżeniem zdrowotnym oraz 
w tym samym kierunku co ostrzeżenie, 
pośrodku powierzchni pozostałej 
na przodzie oraz na tyle opakowania 
jednostkowego oraz opakowania 
zbiorczego;
(iii) będzie zgodna ze szczegółowymi 
przepisami z ust. 3;

Or. en
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Uzasadnienie

Ujednolicone, proste opakowanie zawiera duże, graficzne ostrzeżenie zdrowotne, 
pokrywające większość opakowania; w Australii zastosowano tło ciemnobrązowe. Cztery 
państwa członkowskie są obecnie na różnych etapach rozpatrywania wprowadzenia 
ujednoliconych opakowań (UK, BE, FI i FR). Całkowicie ujednolicone opakowania to 
najskuteczniejszy sposób na likwidację barier handlowych na jednolitym rynku. Jest to 
również najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia ochrony zdrowia: zwiększa skuteczność 
ostrzeżeń zdrowotnych wśród potencjalnych palaczy oraz ma udowodnione działanie 
zniechęcające zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają palić.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Na samym wyrobie tytoniowym 
nie może pojawiać się żaden znak 
towarowy ani żadne inne oznaczenie. 

Or. en

Uzasadnienie

Na pojedynczych sztukach papierosów nie mogą widnieć żadne oznaczenia marki ani inne 
wzory (np. kwiatowe).

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu, rozmiaru i koloru tła
opakowań jednostkowych, a także rodzaju 
i rozmiaru czcionki używanej do nadruku 
nazwy marki oraz nazwy określonego 
wyrobu tytoniowego.
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zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicone, proste opakowanie zawiera duże, graficzne ostrzeżenie zdrowotne, 
pokrywające większość opakowania; w Australii zastosowano tło ciemnobrązowe. Cztery 
państwa członkowskie są obecnie na różnych etapach rozpatrywania wprowadzenia 
ujednoliconych opakowań (UK, BE, FI i FR). Całkowicie ujednolicone opakowania to 
najskuteczniejszy sposób na likwidację barier handlowych na jednolitym rynku. Jest to 
również najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia ochrony zdrowia: zwiększa skuteczność 
ostrzeżeń zdrowotnych wśród potencjalnych palaczy oraz ma udowodnione działanie 
zniechęcające zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają palić. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego, a także wszystkie 
przemieszczenia tych opakowań aż do 
momentu, w którym podmioty te przestały 
być w posiadaniu tych wyrobów, oraz 
przekazywały dane drogą elektroniczną do 
ośrodka przechowywania danych zgodnie 
z ust. 6. Obowiązek ten może być 
wykonywany poprzez rejestrowanie w 
formie zagregowanej, na przykład 
opakowań zbiorczych, o ile pozostaje 
możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia 
opakowań jednostkowych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną 
stroną trzecią, która prowadzi ośrodek
przechowywania danych dotyczących 
danego producenta i importera. Ośrodek 
przechowywania danych fizycznie znajduje 
się na terytorium Unii. Niezależna strona 
trzecia nie ma interesów handlowych ani 
innych w przemyśle tytoniowym ani 
w powiązanych z nim sektorach.
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audytor zewnętrzny, proponowany 
i opłacany przez producenta tytoniu oraz 
zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji 
i dla niezależnej strony trzeciej. 
W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie lub Komisja mogą 
udzielić producentom lub importerom 
dostępu do tych informacji, o ile 
szczególnie chronione informacje 
handlowe pozostają pod odpowiednią 
ochroną zgodnie ze stosownymi 
przepisami krajowymi i unijnymi.

Odpowiedniość strony trzeciej, 
w szczególności jej niezależność 
i zdolności techniczne, jak też samą 
umowę, zatwierdza i monitoruje Komisja 
we współpracy z niezależnym audytorem 
zewnętrznym, proponowanym 
i opłacanym przez producenta tytoniu 
oraz zatwierdzanym przez Komisję. 
Państwa członkowskie zapewniają pełną i 
stałą przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić zaporę ochronną między organizacją przechowywania danych i przemysłem 
tytoniowym oraz zagwarantować pełną niezależność takiej organizacji, należy przedsięwziąć 
dodatkowe środki zabezpieczające.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niewidoczne zabezpieczenia utrudnią podrabianie wyrobów. Zabezpieczenia niewidoczne 
mogą weryfikować jednak tylko urzędnicy, dlatego na opakowaniach powinny być 
umieszczone zarówno elementy widoczne, jak i niewidoczne, podobne do zabezpieczeń 
stosowanych w Wielkiej Brytanii, Turcji, Brazylii i Malezji.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych; 
b) termin rozpoczęcia działalności 
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polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego; 
c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

Or. en

Uzasadnienie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Docelowym odbiorcą darmowej dystrybucji papierosów w ramach działań promocyjnych 
w klubach nocnych oraz na plażach itp. są młodzi ludzie. Tego rodzaju działania są 
niedopuszczalne.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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z przepisami krajowymi przyjętymi 
na podstawie niniejszej dyrektywy 
w państwie członkowskim przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Wstępne zezwolenie na wprowadzenie do 
obrotu nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Or. en
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Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny mieć możliwość, w razie potrzeby, zapobiegania promocji 
rynkowej kolejnych nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Państwa członkowskie wydają 
wstępne zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu wszelkich nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. W tym celu 
państwa członkowskie mają prawo 
wprowadzić system zezwoleń i pobierać 
opłaty o proporcjonalnej wysokości. 

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny mieć możliwość, w razie potrzeby, zapobiegania promocji 
rynkowej kolejnych nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych składali wniosek 
do właściwych organów państw 
członkowskich w przypadku wszystkich 
nowatorskich wyrobów tytoniowych, które 
zamierzają wprowadzić do obrotu w tych 
państwach członkowskich. Wnioski składa
się w formie elektronicznej; zawierają one
szczegółowy opis wyrobu oraz informacje 
o składnikach i wydzielanych substancjach 
zgodnie z art. 5. Ponadto producenci i 
importerzy składający wniosek o wstępne 
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z art. 5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy
przekazują właściwym organom: 

zezwolenie na wprowadzenie do obrotu 
nowatorskiego wyrobu tytoniowego
przekazują właściwym organom: 

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny mieć możliwość, w razie potrzeby, zapobiegania promocji 
rynkowej kolejnych nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny mieć możliwość, w razie potrzeby, zapobiegania promocji 
rynkowej kolejnych nowatorskich wyrobów tytoniowych.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wprowadzają 
przepisy dotyczące sankcji za naruszenie 
przepisów krajowych przyjętych 
na podstawie niniejszej dyrektywy 
oraz wprowadzają wszystkie środki 
niezbędne do zapewnienia, aby przepisy te 
były egzekwowane.  Sankcje te są 
skuteczne, proporcjonalne i mają skutek 
odstraszający 

3. Państwa członkowskie wprowadzają 
przepisy dotyczące sankcji za naruszenie 
przepisów krajowych przyjętych 
na podstawie niniejszej dyrektywy 
oraz wprowadzają wszystkie środki 
niezbędne do zapewnienia, aby przepisy te 
były egzekwowane.  Sankcje te są 
skuteczne, proporcjonalne i mają skutek 
odstraszający. Wszelkie sankcje finansowe 
obowiązujące w przypadku popełnionego 
umyślnie naruszenia są adekwatne do 
spodziewanych korzyści gospodarczych z 
tytułu takiego naruszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sankcje finansowe powinny przynajmniej równoważyć zyski. Przepis ten włączono też do 
innych wniosków ustawodawczych, np. dotyczących recyklingu statków oraz zmian w 
przepisach kontroli urzędowych w związku ze skandalem z koniną.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 17.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem doprecyzowania, iż w przypadku, gdy państwo członkowskie decyduje się utrzymać 
lub wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy krajowe, przepisy te będą miały zastosowanie 
również w przypadku towarów importowanych.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem doprecyzowania, iż w przypadku gdy państwo członkowskie decyduje się utrzymać 
lub wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy krajowe, przepisy te będą miały zastosowanie 
również w przypadku towarów importowanych.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyroby tytoniowe skreślona

Or. en



PE508.085v03-00 42/49 PR\932973PL.doc

PL

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.
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UZASADNIENIE

Minęło już prawie dwanaście lat, odkąd UE przyjęła obecnie obowiązującą dyrektywę 
w sprawie wyrobów tytoniowych. Dyrektywa ta wprowadziła szereg środków na rzecz walki 
z paleniem, w tym: 

 zakaz używania terminów takich jak „łagodne” lub „light”, które mogą wprowadzać 
konsumentów w błędne przekonanie, że takie wyroby są mniej szkodliwe niż inne;

 ograniczenie maksymalnej zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
(TNCO);

 wymóg zgłaszania składników wykorzystywanych w wyrobach tytoniowych;
 wprowadzenie minimalnego rozmiaru ostrzeżeń zdrowotnych umieszczanych 

na wszystkich wyrobach tytoniowych innych niż wyroby tytoniowe bezdymne, 
w przypadku których obowiązują ogólne ostrzeżenia zdrowotne;

 wprowadzenie zestawu ostrzeżeń obrazkowych do umieszczania na opakowaniach, 
spośród których państwa członkowskie mogą wybierać ostrzeżenia stosowane w ich 
kraju.

Bieżąca dyrektywa była przedmiotem postępowań sądowych wytaczanych przez koncerny 
tytoniowe, jednak sądy za każdym razem podtrzymywały jej zasadność. 

Wpływ palenia tytoniu na zdrowie: zniechęcanie młodych ludzi do palenia

Dwanaście lat po wprowadzeniu dyrektywy palenie nadal pozostaje główną przyczyną 
możliwych do uniknięcia przypadków śmiertelnych w Unii Europejskiej, rocznie zabijając 
około 700 tys. osób.    Środki wprowadzone w ciągu ostatnich lat miały jednak wpływ 
na poprawę sytuacji: w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba palaczy w UE spadła z 40 % 
mieszkańców 15 krajów Unii w 2002 r. do 28 % mieszkańców 27 krajów Unii w 2012 r.

Jednak liczba palaczy wśród młodych ludzi (15–25 lat) — 29 % — jest wyższa niż średni 
wskaźnik dla wszystkich mieszkańców. Wiemy, że wśród osób rozpoczynających palenie 
przeważają dzieci, nie dorośli: 70 % palaczy zaczyna palić przed ukończeniem osiemnastego 
roku życia, a wielu jeszcze wcześniej. Według niedawnego badania WHO na temat trendów 
w paleniu występujących wśród piętnastolatków mamy do czynienia z jeszcze bardziej 
niepokojącą tendencją: w okresie 2001–2005 tendencja do palenia spadła w przeważającej 
większości krajów, jednak według najnowszego badania, obejmującego lata 2005–2010, 
liczba palących wzrosła w przypadku chłopców w 14 krajach, a w przypadku dziewczynek w 
9 krajach. Komisja Europejska ma zatem rację, skupiając się w nowym projekcie dyrektywy 
w sprawie wyrobów tytoniowych na środkach zniechęcających młodych ludzi do palenia, 
takich jak bardziej rygorystyczne ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach oraz zakaz 
wprowadzania do obrotu opakowań i aromatów, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla 
młodych ludzi.

Ramowa konwencja WHO o ograniczeniu użycia tytoniu — nowe środowisko 
międzynarodowe
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Od czasu ostatniej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych istotnym krokiem na przód 
było przyjęcie przez całą Unię oraz przez poszczególne państwa członkowskie Ramowej 
konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC). Tę 
prawnie wiążącą konwencję, która weszła w życie w 2005 r., podpisało 176 sygnatariuszy. 
FCTC zobowiązuje strony konwencji do ograniczenia podaży wyrobów tytoniowych i popytu 
na nie oraz do ochrony polityk ograniczania użycia tytoniu przed wpływem przemysłu 
tytoniowego. Konwencja zawiera szereg rozwiązań, które można zastosować w tym celu, 
między innymi wytyczne dotyczące minimalnego rozmiaru ostrzeżenia zdrowotnego 
na opakowaniu, obowiązkowych ostrzeżeń obrazkowych oraz ograniczenia wykorzystywania 
opakowań zwiększających atrakcyjność wyrobów tytoniowych. W odpowiedzi poszczególne 
państwa członkowskie złożyły własne wnioski o wdrożenie Ramowej konwencji Światowej 
Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu: w 14 państwach członkowskich 
minimalny rozmiar opakowania to 20 sztuk (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, 
PT, RO, ES), dziesięć państw członkowskich wprowadziło obrazkowe ostrzeżenia zdrowotne 
(BE, RO, UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), komunikaty zachęcające do rzucenia palenia są 
obowiązkowe w czterech państwach członkowskich (BE, FR, NL, SI) oraz dobrowolne 
w dziewięciu kolejnych (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Ze względu na powstałe 
różnice w regulacji prawnej oraz potrzebę wdrożenia FCTC Parlament i Rada podjęły 
kilkakrotnie decyzję o wezwaniu Komisji do wprowadzenia zmian do obecnej dyrektywy w 
sprawie wyrobów tytoniowych.

Dzięki ramowej konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu kraje trzecie również zdecydowały 
się na zaostrzenie przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych. Często przywoływanym 
przykładem jest Australia, która w listopadzie 2011 r. wprowadziła całkowitą standaryzację 
opakowań, a w sierpniu 2012 r. wygrała w sądzie słynną sprawę przeciwko koncernom 
tytoniowym. Nowa Zelandia zapowiada, że uczyni to samo, natomiast rząd Wielkiej Brytanii 
przeprowadza obecnie w tej kwestii konsultacje. Wiele innych krajów wyprzedza Unię 
Europejską w zaostrzaniu przepisów dotyczących ograniczenia użycia tytoniu. 
W sześćdziesięciu trzech krajach obowiązują ostrzeżenia obrazkowe. W Brazylii zakazano 
wszystkich rodzajów aromatów oraz innych dodatków. Takie same przepisy wprowadzono 
w Kanadzie, z wyłączeniem mentolu. Stany Zjednoczone również zakazały stosowania 
wszelkiego rodzaju aromatów za wyjątkiem mentolu. Odsetek palaczy w Brazylii wynosi 
15 % — średnia dla Unii Europejskiej jest dwukrotnie wyższa. W Kanadzie i w USA odsetek 
palaczy również jest o wiele niższy niż unijna UE i wynosi odpowiednio 17 i 18,9 %.

Główne zmiany proponowane w projekcie dyrektywy

Składniki: Zmiany wprowadzane do dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych powinny 
opierać się na założeniu, że wyroby tytoniowe powinny wyglądać i smakować jak tytoń. 
Zgodnie z propozycją należałoby zakazać stosowania w papierosach, tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów oraz w tytoniu bezdymnym jakichkolwiek substancji 
zwanych „charakterystycznymi aromatami”. Wśród przykładów takich aromatów można 
wymienić czekoladowy, owocowy i mentolowy. Należy również zakazać wszelkich 
pozostałych dodatków, takich jak witaminy, które mogą wprowadzać konsumentów w błędne 
przekonanie, że wyroby te przynoszą korzyści dla zdrowia lub że są mniej szkodliwe. 
Propozycja nie zakazuje dodatków niezbędnych do produkcji tytoniu oraz wyłącza cygara, 
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cygaretki, tytoń fajkowy i tytoń do fajki wodnej z zakazu używania aromatów, o ile z tego 
rodzaju wyrobów tytoniowych będą nadal korzystać głównie starsi palacze. 
Sprawozdawczyni popiera podjęcie powyższych środków, jednak zwraca również uwagę na 
nową tendencję używania fajek wodnych przez młodych ludzi oraz zwraca się do Komisji z 
prośbą o uważne monitorowanie tego zjawiska.

Etykietowanie i opakowania: Projekt wprowadza wymóg mieszanych ostrzeżeń 
składających się z obrazka i tekstu, które będą pokrywać 75 % przedniej i tylnej części 
opakowania papierosów oraz opakowań tytoniu do samodzielnego skręcania. Komisja nie 
proponuje wprowadzenia całkowitej standaryzacji opakowań, jak w przypadku Australii, 
jednak pozostawia państwom członkowskim swobodę decydowania o wprowadzeniu nakazu 
pełnej standaryzacji w prawie krajowym w przypadku tych części opakowań, których nie 
reguluje dyrektywa. Propozycja zakazuje również następujących elementów, które mogą 
wprowadzać potencjalnych użytkowników w błąd: papierosy typu „slim”, napisy takie jak 
„naturalne” czy „organiczne” oraz kolory wprowadzające w błąd. Jednostkowe opakowanie 
papierosów musi zawierać minimum 20 papierosów. Wprowadzenie proponowanych środków 
oznaczałoby również zakaz opakowań papierosów stylizowanych na opakowanie szminki lub 
perfum. W przypadku tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów minimalny rozmiar 
opakowania to 40 g. Sprawozdawczyni popiera wprowadzenie wszystkich powyższych 
środków, jednak proponuje dodatkowo standaryzację opakowań papierosów i tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów, polegającą na usunięciu z opakowań widocznych 
oznaczeń marki. Propozycja nie zakłada standaryzacji opakowań dla wszystkich wyrobów 
tytoniowych, jak to ma miejsce w Australii, a jedynie dla papierosów i tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów, ponieważ to te wyroby najczęściej wybierają młodzi 
palacze.

Rozdział zawiera również szereg poprawionych przepisów z zakresu identyfikowalności 
i zabezpieczeń mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu papierosami. Stosowane 
środki obejmują umieszczanie niepowtarzalnego identyfikatora na każdym opakowaniu oraz 
system śledzenia ruchu i pochodzenia całej sprzedaży papierosów. Sprawozdawczyni popiera 
stosowanie wszystkich powyższych środków i dodaje poprawki mające na celu wzmocnienie 
elementów zabezpieczających przed podrabianiem wyrobów tytoniowych oraz w celu 
zapewnienia identyfikowalności nie tylko opakowań jednostkowych, ale również opakowań 
zbiorczych. 

Tytoń do stosowania doustnego
Nowe prawo zakłada ograniczenie sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego (snusu). 
Sprawozdawczyni popiera to stanowisko.

Transgraniczna sprzedaż wyrobów tytoniowych na odległość
Bieżąca dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych nie obejmuje internetowej sprzedaży 
takich wyrobów, ponieważ jest to stosunkowo nowe zjawisko. Legalizacja internetowej 
sprzedaży papierosów nie ma uzasadnienia, ponieważ podatek od sprzedaży sprzedawca musi 
zapłacić w kraju sprzedaży. Kupujący nie czerpią korzyści podatkowych z tytułu takiej 
sprzedaży. W związku z tym Komisja zawarła w ocenie skutków konkluzję, iż „zazwyczaj 
wyroby tytoniowe sprzedawane w internecie nie spełniają wymogów dyrektywy w sprawie 
wyrobów tytoniowych (np. w zakresie ostrzeżeń zdrowotnych i składników)”. Ponadto 
ze sprzedażą internetową wiążą się problemy weryfikacji wieku kupujących oraz nielegalnej 
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reklamy internetowej. Ramowa konwencja o ograniczeniu użycia tytoniu wzywa do zakazu 
internetowej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Dziewięć państw członkowskich wprowadziło 
już taki zakaz. W związku z tym Komisja proponuje nowe ramy regulacyjne, jednak w opinii 
sprawozdawczyni najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zakazu tego rodzaju 
działalności. Sprawozdawczyni wyraża niepokój w związku z firmami rozdającymi darmowe 
próbki papierosów za pośrednictwem internetu i innych kanałów i proponuje zakaz takiej 
działalności. 

Nowatorskie wyroby tytoniowe
Komisja proponuje system zgłoszeń wszelkich nowatorskich wyrobów tytoniowych w celu 
zapewnienia całkowitej zgodności nowych produktów z dyrektywą, jednak pozostawia 
państwom członkowskim swobodę podejmowania decyzji w zakresie wprowadzania systemu 
wstępnych zezwoleń na wprowadzenie do obrotu. Sprawozdawczyni uważa, że uzyskanie 
wstępnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu powinno być obowiązkowe w przypadku 
wszystkich nowatorskich wyrobów tytoniowych, i w związku z tym zaproponowała 
odpowiednie poprawki.

Papierosy elektroniczne
Nowa dyrektywa proponuje uwzględnienie produktów zawierających nikotynę, których nie 
obejmują obecnie obowiązujące przepisy. Najważniejszą nowością wprowadzoną od 2001 r. 
było pojawienie się na rynku papierosów elektronicznych, zwanych e-papierosami, na które 
rośnie popyt. Unia nie ma określonego, wspólnego stanowiska w sprawie regulacji prawnej 
e-papierosów. Obecnie jedynie w dwóch państwach członkowskich obowiązują szczegółowe 
przepisy dotyczące tego produktu, jednak w prawie połowie państw członkowskich nikotyna 
jest uznawana za lek, dlatego z technicznego punktu widzenia papierosy elektroniczne mogą 
być sprzedawane tylko jako zatwierdzone produkty lecznicze dla osób chcących zaprzestać 
palenia. W pozostałych państwach członkowskich nie ma takich regulacji, co oznacza, że w 
przypadku e-papierosów obowiązują przepisy dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów. W zeszłym roku do wspólnotowego systemu szybkiego informowania zgłoszono 
dziewięć przypadków problemów z e-papierosami. Producenci, których e-papierosy nie 
uzyskały zezwolenia jako produkty lecznicze, nie mogą deklarować, że pomagają one w 
zaprzestaniu palenia. Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwają prace ustawodawcze w 
zakresie e-papierosów w ramach przepisów dotyczących ograniczenia użycia tytoniu. 

Komisja proponuje dwutorowe podejście do regulacji prawnej e-papierosów oraz pozostałych 
wyrobów zawierających nikotynę. Wyroby o zawartości nikotyny powyżej pewnego poziomu 
— w tym większość e-papierosów będących obecnie w obrocie — musiałyby być 
zatwierdzane jako leki. Wyroby przekraczające ustalony próg zawartości nikotyny byłyby 
dozwolone na rynku, ale musiałyby zawierać ostrzeżenia zdrowotne.

Opinie ekspertów z dziedziny ograniczania użycia tytoniu na temat e-papierosów są różne. 
Istnieje pewna jednomyślność co do potrzeby lepszej regulacji prawnej tego zagadnienia, 
jednak wątpliwości budzi kwestia, czy stosowanie e-papierosów stanowi dla palaczy 
skuteczny produkt zastępczy mający na celu ograniczenie konsekwencji zaprzestania palenia, 
czy też jest dla nich tylko sposobem na kontynuację nałogu oraz na ominięcie przepisów 
o zakazie palenia w miejscach publicznych, oraz czy e-papierosy nie są produktem 
inicjacyjnym, mającym na celu przyciągnięcie nowych użytkowników i uzależnienie ich 
od nikotyny oraz, potencjalnie, od tytoniu. Co równie niepokojące, e-papierosy mogą 
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przyczynić się do zwiększenia społecznej akceptacji palenia. Sprawozdawczyni zwróciła się 
do służb parlamentarnych z prośbą o przeprowadzenie badania dotyczącego e-papierosów, 
które pozwoli, po konsultacjach ze współpracownikami i ekspertami, na opracowanie 
stosownych wniosków.

Wyroby ziołowe do palenia 
Bieżąca dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych nie obejmuje tego rodzaju produktów. 
W każdym kraju tę kwestię regulują odrębne przepisy. Papierosy ziołowe są postrzegane jako 
niegroźne dla zdrowia, a na pewno mniej groźne niż wyroby tytoniowe. Jednak według 
różnych badań palenie papierosów ziołowych również stanowi pewne zagrożenie, dlatego 
Komisja proponuje system etykietowania takich wyrobów, co popiera sprawozdawczyni.
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ANNEX

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   
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