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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (2001/37/WE) została przyjęta w 2001 r. w celu 
uregulowania rynku papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz przyczynienia się do 
zmniejszenia liczby palaczy w Unii Europejskiej. Główne obszary regulacji obejmują 
ostrzeżenia zdrowotne, środki dotyczące składników i opisu wyrobów tytoniowych, 
maksymalne poziomy zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla 
w papierosach. Jednak w wyniku rozwoju nauki i zmian na rynku obserwowanych w ciągu 
minionych dziesięciu lat od czasu przyjęcia tej dyrektywy wymagana jest jej aktualizacja. 
Ponadto z uwagi na różnice w transpozycji dyrektywy w państwach członkowskich jej 
uaktualnienie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
Europejskiej i popiera jego założenia ogólne, tj. zbliżenie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w takich obszarach jak 
etykietowanie i opakowania, składniki itd., mające na celu ułatwienie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, przy czym za podstawę 
przyjmuje się wysoki poziom ochrony zdrowia.

W związku z tym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej opowiada się za harmonizacją 
opakowań na rynku wewnętrznym, ponieważ obecnie państwa członkowskie nie mogą 
skutecznie dostosowywać swoich przepisów do zmieniającej się sytuacji. Z tego powodu 
należy przewidzieć większe w porównaniu z ustalonymi w obecnej dyrektywie ostrzeżenia 
zdrowotnie.

Chociaż sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zdecydowanie popiera jeden z celów 
przedstawionych we wniosku Komisji, mianowicie zapewnienie ochrony zdrowia, proponuje 
jednak kilka poprawek służących usprawnieniu funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wprowadza pojęcie „istotnego dodatku” i precyzuje 
przepis dotyczący możliwości stosowania tych dodatków, w przypadku gdy są one niezbędne 
w procesie produkcji. Bez tego wyjaśnienia mogłoby dojść do sytuacji, w której europejscy 
producenci nie mogliby produkować wyrobów tytoniowych jako takich z uwagi na to, że 
Komisja przewidziała ogólny zakaz stosowania dodatków o charakterystycznym aromacie, 
nawet jeśli takie dodatki byłyby potrzebne w procesie produkcji. Ponadto sprawozdawczyni 
komisji opiniodawczej uważa, że nie powinno być odstępstw od regulacji składników 
niektórych wyrobów tytoniowych. Aby zapewnić jednolite traktowanie wszystkich wyrobów 
tytoniowych i uniknąć fragmentacji rynku, nie należy faworyzować niektórych wyrobów 
tytoniowych.

Nie ma przekonujących dowodów, że średnica papierosa, niezależnie od specjalnej reklamy 
papierosów o pewnej średnicy, jest czynnikiem decydującym o rozpoczęciu palenia 
w młodym wieku. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje zatem, aby nie 
regulować minimalnego rozmiaru papierosów. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 
uważa, że konsumenci powinni mieć możliwość dokonywania świadomego wyboru. Dlatego, 
niezależnie od rozmiaru papierosa, wyroby należy pakować w zharmonizowany sposób, 
a ostrzeżenia pisemne i obrazkowe muszą w pełni informować o negatywnych skutkach 
zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 
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uważa, że środek polegający na wprowadzeniu ograniczeń średnicy papierosów jest 
nieproporcjonalny, a cel, jakim jest unikanie wprowadzających w błąd wyobrażeń, zostanie 
lepiej osiągnięty dzięki właściwej informacji obejmującej ostrzeżenia pisemne i obrazkowe na 
opakowaniu. 

Jako że 70% palaczy wypala pierwszego papierosa przed 18 rokiem życia, we wniosku 
główną uwagę poświęca się ograniczeniu dostępu dzieci i młodych ludzi do wyrobów 
tytoniowych. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest zdania, że nie należy zezwalać na 
transgraniczną sprzedaż wyrobów tytoniowych na odległość, ponieważ nie ma możliwości 
skutecznego sprawdzenia wieku potencjalnego nabywcy. W związku z tym istnieje stałe 
ryzyko, że wyroby tytoniowe mogą być nabywane przez nieletnich. 

Wyroby zawierające nikotynę, na przykład e-papierosy, mają w swoim składzie toksyczne 
substancje chemiczne i komponenty właściwe dla wyrobów tytoniowych, które mogą być 
niebezpieczne dla konsumentów. Ponadto analizy w tej dziedzinie wykazują, że pojemniki na 
płyn w e-papierosach oznakowane jako niezawierające nikotyny w rzeczywistości w wielu 
przypadkach mają w swoim składzie niewielką ilość nikotyny. Z tego powodu wszystkie 
wyroby zawierające nikotynę powinny podlegać kontroli. W innym przypadku wyroby, 
w których poziom stężenia nikotyny jest tylko nieznacznie niższy od proponowanych progów, 
mogłyby trafiać na rynek bez zezwolenia. Jak wskazano powyżej, nie tylko stężenie nikotyny 
ma znaczenie, ale również mieszanina wszystkich substancji. Konsumenci wskazują także, że 
sięgają po e-papierosy głównie w celu rzucenia palenia, co sugeruje, że e-papierosy 
postrzegane są jako produkt leczniczy. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje w 
związku z tym, aby na wszystkie wyroby zawierające nikotynę wydawać zezwolenia na 
podstawie dyrektywy w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi (2001/83/WE).

Ponieważ proponowana dyrektywa mogłaby wpłynąć na niektóre rynki w większym stopniu 
niż na inne, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest zdania, że konieczne jest 
wprowadzenie dłuższego okresu przejściowego w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, 
wyrobów zawierających nikotynę i wyrobów ziołowych do palenia.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i 168,
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. 
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi. Dlatego ważne jest 
również, aby nadal prowadzić kampanie 
edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne 
oraz programy pomagające obywatelom w 
rzuceniu palenia.

Uzasadnienie

Cele dotyczące zapobiegania paleniu tytoniu oraz jego ograniczania można osiągnąć 
wyłącznie dzięki publicznym kampaniom edukacyjnym i informacyjnym oraz kampaniom 
służącym wspieraniu obywateli.  W niniejszej dyrektywie przewidziano środki uzupełniające 
służące osiągnięciu tych celów.

Poprawka 3

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 

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

maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu rozwoju 
naukowego oraz norm przyjętych na 
szczeblu międzynarodowym do oceny ich 
toksyczności i właściwości 
uzależniających.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wzmocnienie obowiązków zgłoszeniowych jest bardzo ważne, jednak nie mogą one jedynie 
zapewniać państwom członkowskim i Komisji wszechstronnych informacji, nie powinny też 
stwarzać niepotrzebnych obciążeń dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obecnie stosowane są różne formaty 
zgłoszeń, co utrudnia producentom i 

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

importerom wykonywanie ich obowiązków 
zgłoszeniowych oraz sprawia, że 
porównywanie i analiza otrzymywanych 
informacji oraz wyciąganie z nich 
wniosków jest uciążliwe dla państw 
członkowskich i dla Komisji. W związku z 
tym należy wprowadzić wspólny 
obowiązkowy format zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji. 
Należy zapewnić możliwie największą 
przejrzystość informacji o wyrobach dla 
ogółu społeczeństwa, jednocześnie 
zapewniając odpowiednie uwzględnienie 
praw własności handlowej i intelektualnej 
producentów wyrobów tytoniowych, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Wspólny format elektroniczny obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich ułatwi 
obowiązki zgłoszeniowe. Powinno to być korzystne dla MŚP.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące 
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są 
regulowane tylko w niektórych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przyjmują także różne podejście do 
dodatków znajdujących się w filtrach 
papierosów oraz do dodatków barwiących 
dym tytoniowy. Jeżeli nie dojdzie do 

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

harmonizacji, w najbliższych latach należy 
spodziewać się zwiększenia przeszkód w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 
biorąc pod uwagę wdrażanie konwencji i 
wytycznych do niej oraz uwzględniając 
doświadczenia państw spoza Unii. 
Wytyczne dotyczące art. 9 i 10 konwencji 
wzywają w szczególności do usunięcia 
składników, które poprawiają właściwości 
smakowe, stwarzają wrażenie, że wyroby 
tytoniowe przynoszą korzyści dla zdrowia, 
są kojarzone z energią i witalnością lub 
mają właściwości barwiące. Powinno się 
również usunąć składniki, które 
podwyższają właściwości uzależniające i 
toksyczność.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Mentol jest stosowany w tradycyjnych wyrobach tytoniowych od lat 20 XX w. Nie ma 
wystarczających dowodów na to, że wywiera on negatywny wpływ na zachowania młodzieży 
związane z paleniem tytoniu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Zakaz dotyczący wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym nie obejmuje zakazu 
stosowania poszczególnych dodatków, lecz 
zobowiązuje producentów do ograniczenia 
ilości dodatków lub ich kombinacji w 
takim stopniu, by nie powodowały one 
powstawania aromatu charakterystycznego. 
Dopuszcza się stosowanie dodatków, które 
są niezbędne w produkcji wyrobów 
tytoniowych. Komisja powinna zapewnić 
jednolite warunki wdrażania przepisów 
dotyczących aromatu charakterystycznego. 
Należy zrobić wyjątek dla papierosów 
mentolowych, ponieważ uważa się je za 
wyrób o tradycyjnym aromacie tytoniu, 
zatem nie powinien być on klasyfikowany 
na równi z innymi aromatyzowanymi 
wyrobami tytoniowymi. Podejmując 
decyzje w tym zakresie, państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
korzystać z pomocy niezależnych 
zespołów. Stosowanie niniejszej 
dyrektywy nie powinno prowadzić do
różnego traktowania poszczególnych 
odmian tytoniu.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

Z perspektywy rynku wewnętrznego nie należy faworyzować niektórych wyrobów tytoniowych.

Poprawka 10

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 

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować tak, aby nie 
wprowadzały konsumentów w błąd.
Informacje o zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla w 
dymie papierosowym, zamieszczane na 
opakowaniach papierosów, mogą być 
błędnie odczytywane przez konsumentów, 
gdyż na ich podstawie konsumenci często
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 
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zapewnić ich widoczność i skuteczność. zapewnić ich widoczność i skuteczność.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. 
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych umieszczonych 
na opakowaniu 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. 
Należy to rozwiązać przez określenie, jakie 
napisy można umieszczać na opakowaniu. 

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 12 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26
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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 
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.

(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 opakowań zbiorczych wyrobów 
tytoniowych w niepowtarzalny
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. Spójne 
wdrażanie przepisów celnych wspomoże 
władze celne w walce z nielegalnym 
handlem, szczególnie poprzez budowanie 
potencjału technicznego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zapewnić niezależność i 
przejrzystość, producenci wyrobów 
tytoniowych powinni zawierać umowy w 
sprawie przechowywania danych z 

(28) Aby zapewnić skuteczność,
niezależność i przejrzystość, producenci 
wyrobów tytoniowych powinni zawierać 
umowy w sprawie przechowywania 
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niezależnymi stronami trzecimi, pod 
auspicjami audytora zewnętrznego. Dane 
związane z systemem śledzenia ruchu i 
pochodzenia powinny być przechowywane 
osobno od innych danych dotyczących 
przedsiębiorstwa, podlegać kontroli 
właściwych organów państw 
członkowskich i Komisji oraz być dla nich 
stale dostępne.

danych z niezależnymi stronami trzecimi, 
pod auspicjami audytora zewnętrznego. 
Dane związane z systemem śledzenia 
ruchu i pochodzenia powinny być 
przechowywane osobno od innych danych 
dotyczących przedsiębiorstwa, podlegać 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich i Komisji oraz być dla nich 
stale dostępne.

Poprawka 14

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 
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 

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość, jak również 
działania promocyjne, takie jak bezpłatna 
dystrybucja czy też wymiana wyrobów 
tytoniowych w miejscach publicznych 
ułatwiają młodym ludziom dostęp do tych 
wyrobów i stwarzają ryzyko 
nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie.
Powinny zatem być zakazane.
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Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

(Zob. poprawki do art. 16.)

Poprawka 15

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 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. 
Należy prowadzić edukację dzieci i 
młodzieży, gdyż jest to najprostszy i 
najbardziej skuteczny sposób 
powstrzymania młodych ludzi przed 
rozpoczęciem palenia. Trzeba również 
rozważyć utworzenie funduszu 
finansowanego przez producentów 
wyrobów tytoniowych, z którego 
finansowane byłyby kampanie 
antynikotynowe. Państwa członkowskie 
powinny ujednolicić wiek uprawniający 
do nabywania wyrobów tytoniowych i 
ustalić go na 18 lat.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Zastosowanie tych 
samych ram prawnych tworzy jasną 
sytuację prawną, wyrównuje różnice 
między przepisami krajowymi, zapewnia 
równe traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące etykietowania wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progu 

skreślony
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określonego w niniejszej dyrektywie, tak 
by zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do odpowiedniego art. 18 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, 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.

(37) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników i 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.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do odpowiedniego artykułu proponowanej dyrektywy.

Poprawka 19
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 

(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 
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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 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.

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie 
przyjmowania i dostosowywania metod 
pomiaru zawartości wydzielanych 
substancji, określania jednolitych zasad 
dotyczących procedur ustalania, czy dany 
wyrób tytoniowy ma aromat 
charakterystyczny, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów, 
używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych, przeglądu zwolnienia przyznanego
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i tytoń do fajek 
wodnych, dostosowania substancji i 
wartości granicznych wyrobów 
tytoniowych bezdymnych oraz ustalania 
przepisów regulujących różne aspekty 
nowych wyrobów tytoniowych, które są 
wyraźnie mniej szkodliwe niż tradycyjne 
wyroby tytoniowe. 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.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do odpowiedniego art. 3 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Komisja powinna monitorować 
rozwój sytuacji i złożyć sprawozdanie 5 lat 
po terminie transpozycji niniejszej 
dyrektywy, aby ocenić, czy potrzebne są 
zmiany niniejszej dyrektywy.

(39) Komisja powinna monitorować 
rozwój sytuacji i złożyć sprawozdanie 3 
lata po terminie transpozycji niniejszej 
dyrektywy, aby ocenić, czy potrzebne są 
zmiany niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w 
odniesieniu do opakowań.

Poprawka 21

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 
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.

(41) Państwa członkowskie powinny móc 
przyjmować bardziej rygorystyczne 
przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych, 
które uznają za konieczne, by chronić 
zdrowie publiczne, o ile zasady te 
wykraczają poza zakres przepisów 
niniejszej dyrektywy. O ile wyroby 
tytoniowe lub wyroby powiązane spełniają 
wymogi niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie nie zakazują lub nie 
ograniczają przywozu, sprzedaży lub 
konsumpcji takich wyrobów.

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny nie skorzysta na pozwoleniu państwom członkowskim, by podjęły dalsze 
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kroki dotyczące aspektów wchodzących w zakres niniejszej dyrektywy. Doprowadzi to do 
powstania całego szeregu niejednorodnych przepisów krajowych, co nie leży w najlepszym 
interesie rynku wewnętrznego.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 
wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16) i prawa własności (art. 17). 
Obowiązki nałożone na producentów, 
importerów i dystrybutorów wyrobów 
tytoniowych są niezbędne, by usprawnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 
jednocześnie zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i konsumenta, zgodnie z 
art. 35 i 38 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
powinna być stosowana z poszanowaniem 
prawa UE i stosownych zobowiązań 
międzynarodowych,

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 
wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16), prawa własności (art. 17), a także 
prawa do czystego powietrza, o którym 
mowa w Międzynarodowym pakcie praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych (art. 7 lit. b) i art. 12). 
Obowiązki nałożone na producentów, 
importerów i dystrybutorów wyrobów 
tytoniowych są niezbędne, by usprawnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 
jednocześnie zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i konsumenta, zgodnie z 
art. 35 i 38 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
powinna być stosowana z poszanowaniem 
prawa UE i stosownych zobowiązań 
międzynarodowych,

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transgranicznej sprzedaży na odległość 
wyrobów tytoniowych;

d) zakazu transgranicznej sprzedaży na 
odległość wyrobów tytoniowych;
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Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 16 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „system sprawdzania wieku” oznacza 
system obliczeniowy, który w 
jednoznaczny sposób potwierdza 
elektronicznie wiek konsumenta zgodnie z 
wymogami krajowymi;

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 16 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania;

4) „aromat charakterystyczny” oznacza 
wyraźny aromat lub smak inny niż aromat 
lub smak tytoniu, wynikający z 
zastosowania dodatku lub kombinacji 
dodatków, w tym aromat lub smak 
owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy, mentolu lub wanilii, odczuwany 
przed użyciem wyrobu tytoniowego 
zgodnie z przeznaczeniem lub podczas 
jego używania. Tradycyjnych aromatów 
wyrobów tytoniowych, takich jak mentol, 
nie uważa się za aromaty 
charakterystyczne;

Uzasadnienie

Mentol jest stosowany w tradycyjnych wyrobach tytoniowych od lat 20 XX w. Nie ma 
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wystarczających dowodów na to, że wywiera on negatywny wpływ na zachowania młodzieży 
związane z paleniem tytoniu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „cygaretka” oznacza rodzaj małego 
cygara o średnicy do 8 mm;

skreślony

Uzasadnienie

Cygaretka to rodzaj cygara, podobnie jak wiele innych rodzajów. Osobna definicja nie jest 
potrzebna.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „maksymalny poziom” lub 
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach (poziom 
lub zawartość może wynosić 0);

19) „maksymalny poziom” lub 
„maksymalna zawartość” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „nowatorski wyrób tytoniowy” 
oznacza wyrób tytoniowy inny niż 

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]
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papieros, tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki 
wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, 
tytoń do nosa lub tytoń do stosowania 
doustnego, wprowadzany do obrotu po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy;

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
udostępnianie wyrobów konsumentom w 
Unii, za opłatą lub nieodpłatnie, w tym w 
drodze sprzedaży na odległość; w 
przypadku transgranicznej sprzedaży na 
odległość za miejsce wprowadzenia do 
obrotu wyrobu uznaje się państwo 
członkowskie, w którym znajduje się 
konsument;

25) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
wszelkie dostarczanie wyrobów w celu 
dystrybucji, konsumpcji lub używania w 
Unii, za opłatą lub nieodpłatnie, w tym w 
drodze sprzedaży na odległość;

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 16 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26) „tytoń fajkowy” oznacza tytoń
spożywany w drodze procesu spalania, 
przeznaczony wyłącznie do użycia w fajce;

26) „tytoń fajkowy” oznacza tytoń krojony 
lub w inny sposób podzielony lub 
sprasowany, który może być używany bez 
dalszego procesu przemysłowego i który 
został zdefiniowany w dyrektywie Rady nr 
2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r.;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28) „tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów” oznacza tytoń, z którego 
konsumenci lub punkty detaliczne mogą 
zrobić papierosy;

28) „tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów” lub „tytoń do samodzielnego 
robienia papierosów” oznacza tytoń 
krojony lub w inny sposób podzielony lub 
sprasowany, który może być używany bez 
dalszego procesu przemysłowego i który 
został zdefiniowany w dyrektywie Rady nr 
2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r.;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 20% w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 
konsumentów poniżej 25 roku życia o co 
najmniej 5 punktów procentowych w co 
najmniej 10 państwach członkowskich 
według sprawozdania Eurobarometru z 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive] r. lub według 
równoważnych badań częstości spożycia 
wyrobów tytoniowych;

Uzasadnienie

Roczne spożycie cygar i tytoniu fajkowego w większości państw członkowskich jest bardzo 
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niskie. W tych państwach członkowskich zmiana wielkości sprzedaży o 10% może nastąpić w 
bardzo łatwy sposób.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35a) „tradycyjny aromat tytoniu” oznacza 
aromat tytoniu, który jest stale stosowany 
w danym państwie członkowskim lub w 
jego części przynajmniej od 1980 roku i 
który został zdefiniowany jako taki w 
prawie krajowym tego państwa 
członkowskiego;

Uzasadnienie

W celu sprecyzowania art. 6 proponowanej dyrektywy konieczne jest zamieszczenie definicji 
„tradycyjnego aromatu tytoniu”.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36a) „wyrób o ograniczonym ryzyku” 
oznacza każdy wyrób zawierający tytoń, 
który –jeśli podlega obrotowi – znacznie 
zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób 
związanych z konsumpcją tradycyjnych 
wyrobów tytoniowych. Wyrób 
przeznaczony do leczenia uzależnienia od 
spożycia tytoniu, w tym do zerwania z 
nałogiem, nie jest wyrobem 
o ograniczonym ryzyku, jeśli został 
zatwierdzony jako produkt leczniczy. 
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Maksymalna zawartość substancji 
smolistych, nikotyny, tlenku węgla i 
innych substancji

Maksymalna zawartość substancji 
smolistych, nikotyny, tlenku węgla i 
innych substancji

1. Zawartość substancji w dymie 
papierosowym papierosów 
wprowadzonych do obrotu lub 
wyprodukowanych w państwach 
członkowskich nie przekracza:

1. Zawartość substancji w dymie 
papierosowym papierosów 
wprowadzonych do obrotu lub 
wyprodukowanych w państwach 
członkowskich nie przekracza:

a) w przypadku substancji smolistych – 10 
mg w przeliczeniu na jednego papierosa,

a) w przypadku substancji smolistych – 10 
mg w przeliczeniu na jednego papierosa,

b) w przypadku nikotyny – 1 mg w 
przeliczeniu na jednego papierosa,

b) w przypadku nikotyny – 1 mg w 
przeliczeniu na jednego papierosa,

c) w przypadku tlenku węgla – 10 mg w 
przeliczeniu na jednego papierosa.

c) w przypadku tlenku węgla – 10 mg w 
przeliczeniu na jednego papierosa.

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 
na szczeblu międzynarodowym.
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 

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy.
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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.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4
Metody pomiaru Metody pomiaru

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.

2. Pomiary, o których mowa w ust. 1, 
prowadzi się lub weryfikuje w
laboratoriach badawczych, które są 
zatwierdzone i monitorowane przez 
właściwe organy państw członkowskich.

2. Pomiary, o których mowa w ust. 1, 
prowadzi się lub weryfikuje w 
laboratoriach badawczych, które są 
zatwierdzone i monitorowane przez 
właściwe organy państw członkowskich.

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wykaz zatwierdzonych laboratoriów, 
określając kryteria ich zatwierdzania oraz 
stosowane metody monitorowania, oraz 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
zmianach w tym zakresie. Komisja podaje 
do publicznej wiadomości wykaz 
zatwierdzonych laboratoriów wskazanych 
przez państwa członkowskie.

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wykaz zatwierdzonych laboratoriów, 
określając kryteria ich zatwierdzania oraz 
stosowane metody monitorowania, oraz 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
zmianach w tym zakresie. Komisja podaje 
do publicznej wiadomości wykaz 
zatwierdzonych laboratoriów wskazanych 
przez państwa członkowskie.
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3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji 
smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz z zastosowaniem norm 
uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym przewidzianych do 
konkretnego celu i zatwierdzonych przez 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. W oparciu o te metody, 
przy uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o metodach, których używają do 
pomiaru innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Pomiar taki opiera się 
na dowodach naukowych. W oparciu o te 
pomiary, przy uwzględnieniu postępu 
naukowego i technicznego oraz z 
zastosowaniem norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym 
przewidzianych do konkretnego celu i 
zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
przyjęcia i dostosowania metod pomiaru.

4a. Dokładność wskazań w odniesieniu do 
pozostałych substancji wydzielanych z 
innych palnych wyrobów tytoniowych 
sprawdza się zgodnie z normą ISO 8243.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg przedkładania 
właściwym organom wykazu wszystkich 

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych, wyrobów zawierających 
nikotynę i wyrobów ziołowych do palenia
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składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 
tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość. Producenci lub importerzy 
powiadamiają właściwe organy danego 
państwa członkowskiego w przypadku 
zmiany składu wyrobu, wpływającej na 
informacje przekazywane na podstawie 
niniejszego artykułu. Informacje 
wymagane na podstawie niniejszego 
artykułu przedkładane są przed 
wprowadzeniem do obrotu nowego lub 
zmodyfikowanego wyrobu tytoniowego.

wymóg przedkładania właściwym organom 
wykazu wszystkich składników, wraz z ich 
ilościami, używanych do produkcji 
wyrobów tytoniowych, w podziale na 
marki i rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość, jeśli te dane są dostępne. 
Producenci lub importerzy powiadamiają 
właściwe organy danego państwa 
członkowskiego w przypadku zmiany 
składu wyrobu, wpływającej na informacje 
przekazywane na podstawie niniejszego 
artykułu. Informacje wymagane na 
podstawie niniejszego artykułu
przedkładane są przed wprowadzeniem do 
obrotu nowego lub zmodyfikowanego 
wyrobu tytoniowego.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów nie są objęte obowiązkiem 
przekazywania danych dotyczących 
wydzielanych substancji oraz wartości do 
momentu opracowania metod pomiaru na 
poziomie wspólnotowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z motywem 31 dyrektywy 2001/37/WE w przypadku wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów należy wprowadzić normy i metody 
pomiaru na poziomie wspólnotowym. Zwrócono się do Komisji o przedłożenie odpowiednich 
wniosków. Do tej pory nie opracowano takich metod.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6
Przepisy dotyczące składników Przepisy dotyczące składników

1. Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

1. Bez uszczerbku dla postanowień art. 
151 Aktu Przystąpienia Austrii, Finlandii 
i Szwecji państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Dopuszcza się odstępstwo w przypadku 
niektórych tradycyjnych aromatów 
tytoniu, których nie można zaklasyfikować 
do innych aromatów tytoniu. Mentol 
uznaje się za tradycyjny aromat tytoniu.

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych, o ile
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Państwa członkowskie nie ograniczają ani 
nie zakazują stosowania dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, nawet jeśli zastosowanie tych 
istotnych dodatków prowadzi do nadania 
wyrobowi aromatu charakterystycznego.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

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 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.

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.

2a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia 
jednolitych zasad dotyczących procedur, 
według których ustala się, czy dany wyrób 
tytoniowy jest objęty zakresem ust. 1.

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 

3. Jeżeli z doświadczeń zebranych w miarę 
stosowania ust. 1 i 2 wynika, że dany 
dodatek lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
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lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

4. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania następujących dodatków w 
wyrobach tytoniowych:

4. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania następujących dodatków w 
wyrobach tytoniowych:

a) witamin i innych dodatków, które 
stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy 
jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z 
nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia, 
lub

a) witamin i innych dodatków, które 
stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy 
jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z
nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia, 
lub

b) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków i 
związków pobudzających, kojarzonych z 
energią i witalnością, lub

b) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków i 
związków pobudzających, w przypadku 
których udowodniono naukowo, że 
podnoszą poziom energii i witalności, lub

c) dodatków barwiących wydzielane 
substancje.

c) dodatków barwiących wydzielane 
substancje.

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

Powyższe nie wypływa na środki 
techniczne mające na celu zmniejszenie 
ilości niektórych szkodliwych składników 
dymu lub zwiększenie biodegradowalności 
wyrobów tytoniowych.

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przepisy i warunki określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 były, 
w stosownych przypadkach, stosowane do 
wyrobów tytoniowych.

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przepisy i warunki określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 były, 
w stosownych przypadkach, stosowane do 
wyrobów tytoniowych.

7. W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie zakazują wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych z dodatkami 
w ilościach, które znacznie zwiększają, na 

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

etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o środkach przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu.

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 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.

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 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

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 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i tytoń do fajek wodnych są 
zwolnione z zakazów określonych w ust. 1 
i 5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia tego 
zwolnienia, jeżeli nastąpi istotna zmiana 
okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 Artykuł 7
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Przepisy ogólne Przepisy ogólne 
1. Na każdym opakowaniu jednostkowym 
wyrobów tytoniowych i opakowaniu 
zbiorczym zamieszcza się ostrzeżenia 
zdrowotne w języku bądź językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym wyrób jest wprowadzany do 
obrotu.

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym 
wyrobów tytoniowych i opakowaniu 
zbiorczym zamieszcza się ostrzeżenia 
zdrowotne w języku bądź językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym wyrób jest wprowadzany do 
obrotu, bez uszczerbku dla postanowień 
art. 151 Aktu Przystąpienia Austrii, 
Finlandii i Szwecji.

2. Ostrzeżenia zdrowotne zajmują całą 
przeznaczoną dla nich płaszczyznę; nie 
można zamieszczać uwag do tych 
ostrzeżeń, przeformułowywać ich ani 
odnosić się do nich w jakikolwiek sposób.

2. Ostrzeżenia zdrowotne zajmują całą 
przeznaczoną dla nich płaszczyznę; nie 
można zamieszczać uwag do tych 
ostrzeżeń, przeformułowywać ich ani 
odnosić się do nich w jakikolwiek sposób.

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych,
drukuje się je w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy, 
oznaczeniami ceny, oznaczeniami 
umożliwiającymi śledzenie ruchu i 
pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

3. Ostrzeżenia zdrowotne drukuje się w 
nieusuwalny, widoczny i trwały sposób, w 
żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy, które 
umieszcza się na otwarciu opakowania 
wyrobów tytoniowych, oznaczeniami ceny, 
oznaczeniami umożliwiającymi śledzenie 
ruchu i pochodzenia, zabezpieczeniami lub 
wszelkiego rodzaju osłonami, torebkami, 
obwolutami, pudełkami czy też przy 
użyciu innego środka; ostrzeżenia te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania 
jednostkowego.

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 
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.

5. Ostrzeżenia zdrowotne w żaden sposób 
nie ukrywają ani nie zasłaniają znaków 
akcyzy, oznaczeń ceny, oznaczeń 
umożliwiających śledzenie ruchu i 
pochodzenia ani zabezpieczeń na 
opakowaniach jednostkowych.

5. Ostrzeżenia zdrowotne w żaden sposób 
nie ukrywają ani nie zasłaniają znaków 
akcyzy, które umieszcza się na otwarciu 
opakowania wyrobów tytoniowych, 
oznaczeń ceny, oznaczeń umożliwiających 
śledzenie ruchu i pochodzenia ani 
zabezpieczeń na opakowaniach 
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jednostkowych.
6. Państwa członkowskie nie zwiększają 
rozmiaru ostrzeżeń zdrowotnych, w tym 
poprzez wprowadzenie obowiązku 
otoczenia ich ramką. Faktyczny rozmiar 
ostrzeżeń zdrowotnych oblicza się w 
stosunku do płaszczyzny, na której są one 
umieszczane, przed otwarciem opakowania 
jednostkowego.

6. Faktyczny rozmiar ostrzeżeń 
zdrowotnych oblicza się w stosunku do 
płaszczyzny, na której są one umieszczane, 
przed otwarciem opakowania 
jednostkowego.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia umiejscowienia, formatu, 
układu i wyglądu ostrzeżeń zdrowotnych 
określonych w tym artykule, w tym 
rodzaju czcionki i koloru tła.

skreślona

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 Artykuł 9

Mieszane ostrzeżenia zdrowotne dotyczące 
tytoniu do palenia

Mieszane ostrzeżenia zdrowotne dotyczące 
tytoniu do palenia

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym tytoniu do palenia 
zamieszcza się mieszane ostrzeżenia 
zdrowotne. Mieszane ostrzeżenia 
zdrowotne:

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym tytoniu do palenia 
zamieszcza się mieszane ostrzeżenia 
zdrowotne. Mieszane ostrzeżenia 
zdrowotne:

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

a) składają się z ostrzeżenia tekstowego 
wymienionego w załączniku I oraz 
odpowiadającej mu kolorowej fotografii z 
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biblioteki obrazów; biblioteki obrazów;
b) zawierają informacje o zaprzestaniu 
palenia, takie jak numery telefonów, adresy 
e-mail lub adresy stron internetowych, 
gdzie konsumenci mogą zasięgnąć 
informacji o programach wsparcia dla 
osób, które chcą rzucić palenie;

b) zawierają informacje o zaprzestaniu 
palenia, takie jak numery telefonów, adresy 
e-mail lub adresy stron internetowych, 
gdzie konsumenci mogą zasięgnąć 
informacji o programach wsparcia dla 
osób, które chcą rzucić palenie;

c) zajmują 75 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

c) zajmują 70% zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

d) składają się z tego samego ostrzeżenia 
tekstowego i odpowiadającej mu kolorowej 
fotografii na obu stronach opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego;

d) składają się z tego samego ostrzeżenia 
tekstowego i odpowiadającej mu kolorowej 
fotografii na obu stronach opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego;

e) znajdują się przy górnej krawędzi 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego i są umieszczone w tym samym 
kierunku, co wszystkie inne informacje 
umieszczone na opakowaniu;

e) znajdują się przy dolnej krawędzi 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego i są umieszczone w tym samym 
kierunku, co wszystkie inne informacje 
umieszczone na opakowaniu;

f) zachowują format, układ, wygląd i 
proporcje określone przez Komisję na 
podstawie ust. 3;
g) w przypadku opakowań jednostkowych 
papierosów, mają następujące wymiary:

g) w przypadku opakowań jednostkowych 
papierosów, mają następujące wymiary:

(i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm; (i) wysokość: nie mniejsza niż 60 mm;

(ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm. (ii) szerokość: nie mniejsza niż 51 mm.
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 było 
zamieszczane, w możliwie największym 
przybliżeniu, na równej ilości wyrobów 
każdej marki.

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

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

a) dostosowania ostrzeżeń tekstowych 
wymienionych w załączniku I do niniejszej 
dyrektywy do postępu naukowego i 
technicznego;

a) dostosowania ostrzeżeń tekstowych 
wymienionych w załączniku I do niniejszej 
dyrektywy do postępu naukowego i 
technicznego;

b) utworzenia i dostosowania biblioteki b) utworzenia do dnia …* i, w razie 
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obrazów, o której mowa w ust. 1 lit. a) 
niniejszego artykułu, do postępu 
naukowego i zmian sytuacji rynkowej;

konieczności, następnie dostosowania 
biblioteki obrazów, o której mowa w ust. 1 
lit. a) niniejszego artykułu, do postępu 
naukowego i zmian sytuacji rynkowej;

c) określenia umiejscowienia, formatu,
układu, wyglądu, rotacji i proporcji
ostrzeżeń zdrowotnych;

c) określenia układu, wyglądu i rotacji 
ostrzeżeń zdrowotnych, z uwzględnieniem 
specyfiki językowej każdego państwa 
członkowskiego;

d) w drodze odstępstwa od art. 7 ust. 3, 
określenia warunków, pod którymi można 
naruszyć integralność ostrzeżeń 
zdrowotnych podczas otwierania 
opakowania jednostkowego, w sposób 
zapewniający spójność graficzną i 
widoczność tekstu, fotografii i informacji o 
zaprzestaniu palenia.

d) w drodze odstępstwa od art. 7 ust. 3, 
określenia warunków, pod którymi można 
naruszyć integralność ostrzeżeń 
zdrowotnych podczas otwierania 
opakowania jednostkowego, w sposób 
zapewniający spójność graficzną i 
widoczność tekstu, fotografii i informacji o 
zaprzestaniu palenia.

_____________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 Artykuł 10
Etykietowanie tytoniu do palenia innego 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów

Etykietowanie tytoniu do palenia innego 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów

1. Tytoń do palenia inny niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów jest zwolniony z obowiązków 
w zakresie zamieszczania wiadomości 
informacyjnej określonej w art. 8 ust. 2 
oraz zamieszczania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych określonych w art. 9. Oprócz 
ostrzeżenia ogólnego określonego w art. 8 
ust. 1 na każdym opakowaniu 
jednostkowym i opakowaniu zbiorczym 

1. Tytoń do palenia inny niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów jest zwolniony z obowiązków 
w zakresie zamieszczania wiadomości 
informacyjnej określonej w art. 8 ust. 2 
oraz zamieszczania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych określonych w art. 9. Oprócz 
ostrzeżenia ogólnego określonego w art. 8 
ust. 1 na każdym opakowaniu 
jednostkowym i opakowaniu zbiorczym 
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tych wyrobów zamieszcza się ostrzeżenie 
tekstowe wymienione w załączniku I. 
Ostrzeżenie ogólne określone w art. 8 ust. 
1 zawiera informacje o pomocy w 
zaprzestaniu palenia zgodnie z art. 9 ust. 1 
lit. b).

tych wyrobów zamieszcza się ostrzeżenie 
tekstowe wymienione w załączniku I. 
Ostrzeżenie ogólne określone w art. 8 ust. 
1 zawiera informacje o pomocy w 
zaprzestaniu palenia zgodnie z art. 9 ust. 1 
lit. b).

Ostrzeżenie ogólne drukuje się na 
najbardziej widocznej płaszczyźnie 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego. Ostrzeżenia tekstowe 
wymienione w załączniku I stosowane są
na zmianę, tak aby zagwarantować ich 
regularne występowanie na opakowaniach. 
Ostrzeżenia te drukuje się na drugiej pod 
względem widoczności płaszczyźnie 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego.

Ostrzeżenie ogólne drukuje się lub 
przykleja za pomocą nieusuwalnych 
naklejek na najbardziej widocznej 
płaszczyźnie opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Ostrzeżenia 
tekstowe wymienione w załączniku I 
stosowane są na zmianę, tak aby 
zagwarantować ich regularne 
występowanie na opakowaniach. 
Ostrzeżenia te widnieją na drugiej pod 
względem widoczności płaszczyźnie 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego.

2. Ostrzeżenie ogólne, o którym mowa w 
ust. 1, zajmuje 30 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 32 % w przypadku 
państw członkowskich, w których 
obowiązują dwa języki urzędowe, oraz do 
35 % w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują trzy języki 
urzędowe.

2. Ostrzeżenie ogólne, o którym mowa w 
ust. 1, zajmuje 30% zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego, z 
wyjątkiem przeźroczystej folii używanej 
zazwyczaj w sprzedaży detalicznej, pod 
warunkiem że wyraźnie widać pod nią 
ostrzeżenie umieszczone na opakowaniu. 
Proporcja ta wzrasta do 32% w przypadku 
państw członkowskich, w których 
obowiązują dwa języki urzędowe, oraz do 
35% w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują więcej niż dwa
języki urzędowe.

3. Ostrzeżenie tekstowe, o którym mowa w 
ust. 1, zajmuje 40 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 45 % w przypadku 
państw członkowskich, w których 
obowiązują dwa języki urzędowe, oraz do 
50 % w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują trzy języki 
urzędowe.

3. Ostrzeżenie tekstowe, o którym mowa w 
ust. 1, zajmuje 40% zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 45% w przypadku 
państw członkowskich, w których 
obowiązują dwa języki urzędowe, oraz do 
50% w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują więcej niż dwa
języki urzędowe.

3a. W przypadku opakowań 
jednostkowych, których najbardziej 
widoczna powierzchnia przekracza 75 
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cm2, ostrzeżenia określone w ust. 2 i 3 
pokrywają co najmniej 22,5 cm2 każdej 
powierzchni. Wielkość tej powierzchni 
wzrasta do 24 cm2 w przypadku państw 
członkowskich, w których używane są dwa 
języki urzędowe, oraz do 26,25 cm2 w 
przypadku państw członkowskich, w 
których używane są więcej niż dwa języki 
urzędowe.

4. Ostrzeżenie ogólne i ostrzeżenie 
tekstowe, o których mowa w ust. 1, są:

4. Ostrzeżenie ogólne i ostrzeżenie 
tekstowe, o których mowa w ust. 1, są:

a) drukowane czarną, pogrubioną czcionką 
Helvetica na białym tle. W celu 
dostosowania wymogów językowych 
państwa członkowskie mogą ustalić 
rozmiar czcionki, pod warunkiem że 
rozmiar czcionki określony w ich 
przepisach jest taki, że wymagany tekst 
zajmuje proporcjonalnie możliwie 
największą część powierzchni dla niego 
przeznaczonej;

a) napisane czarną, pogrubioną czcionką 
Helvetica na białym tle. Ostrzeżenia mogą 
być przyklejane za pomocą naklejek, pod 
warunkiem że takie naklejki są 
nieusuwalne. W celu dostosowania 
wymogów językowych państwa 
członkowskie mogą ustalić rozmiar 
czcionki, pod warunkiem że rozmiar 
czcionki określony w ich przepisach jest 
taki, że wymagany tekst zajmuje 
proporcjonalnie możliwie największą część 
powierzchni dla niego przeznaczonej;

b) wyśrodkowane w obszarze, w którym 
wymagane jest ich wydrukowanie, 
równolegle do górnej krawędzi 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

b) wyśrodkowane w obszarze, w którym 
wymagane jest ich umieszczenie, 
równolegle do górnej krawędzi 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

c) otoczone czarną ramką o szerokości od 3 
do 4 mm w obrębie płaszczyzny 
przeznaczonej na tekst ostrzeżenia.

c) otoczone czarną ramką o szerokości od 3 
do 4 mm w obrębie płaszczyzny 
przeznaczonej na tekst ostrzeżenia.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zniesienia 
zwolnienia określonego w ust. 1, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 Artykuł 11
Etykietowanie wyrobów tytoniowych 
bezdymnych

Etykietowanie wyrobów tytoniowych 
bezdymnych

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
tytoniowych bezdymnych zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
tytoniowych bezdymnych zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:

Ten wyrób tytoniowy może szkodzić
Twojemu zdrowiu oraz powoduje 
uzależnienie.

Ten wyrób tytoniowy szkodzi Twojemu 
zdrowiu oraz powoduje uzależnienie.

2. Ostrzeżenie zdrowotne określone w ust. 
1 spełnia wymogi określone w art. 10 ust. 
4. Ponadto ostrzeżenie to:

2. Ostrzeżenie zdrowotne określone w ust. 
1 spełnia wymogi określone w art. 10 ust. 
4. Ponadto ostrzeżenie to:

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;

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

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 1 i 2 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i zmian 
sytuacji rynkowej.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 1 i 2 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i zmian 
sytuacji rynkowej.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12
Opis wyrobu Opis wyrobu

1. Etykietowanie opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego, 
jak i sam wyrób tytoniowy nie mogą 
zawierać jakiegokolwiek elementu lub 
cechy, które:

1. Etykietowanie opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego, 
jak i sam wyrób tytoniowy nie mogą 
zawierać jakiegokolwiek elementu lub 
cechy, które:

a) promują wyrób tytoniowy w 
nieprawdziwy, wprowadzający w błąd lub 
podstępny sposób, bądź też mogłyby 
stwarzać błędne wrażenie co do cech tego 
wyrobu, jego skutków dla zdrowia, 
związanych z nim zagrożeń i wydzielanych 
przez niego substancji;

a) promują wyrób tytoniowy w 
nieprawdziwy, wprowadzający w błąd lub 
podstępny sposób, bądź też mogłyby 
stwarzać błędne wrażenie co do cech tego 
wyrobu, jego skutków dla zdrowia, 
związanych z nim zagrożeń i wydzielanych 
przez niego substancji;

b) sugerują, że dany wyrób tytoniowy jest 
mniej szkodliwy niż inne lub że jest 
ożywczy, dodaje energii, ma lecznicze, 
odmładzające, naturalne, organiczne lub 
innego rodzaju pozytywne skutki dla 
zdrowia lub pozytywne skutki społeczne;

b) sugerują, że dany wyrób tytoniowy jest 
mniej szkodliwy niż inne lub że jest 
ożywczy, dodaje energii, ma lecznicze, 
odmładzające, naturalne, organiczne lub 
innego rodzaju pozytywne skutki dla 
zdrowia;

c) odnoszą się do aromatu, smaku, 
środków aromatyzujących lub innych 
dodatków bądź ich braku;

c) odnoszą się do aromatu, smaku, 
środków aromatyzujących lub innych 
dodatków bądź ich braku;

d) sprawiają, że wyrób przypomina 
produkt spożywczy.

d) sprawiają, że wyrób przypomina 
produkt spożywczy.

da) mają na celu ograniczenie skutków 
niektórych szkodliwych składników dymu 
lub zwiększenie biodegradowalności 
wyrobów tytoniowych.

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

2. Teksty, symbole, nazwy, znaki 
handlowe, oznaczenia graficzne i inne, 
kolory wprowadzające w błąd lub inne 
dodatkowe materiały, takie jak naklejki, 
nalepki, materiały typu onsert, zdrapki i 
etui, które mogą sugerować, że dany 
wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż 
inne lub które mogłyby wprowadzać 
konsumenta w błąd co do szkodliwości 
wyrobów tytoniowych, nie są stosowane 
na opakowaniach wyrobów tytoniowych. 
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 Artykuł 13

Wygląd i zawartość opakowań 
jednostkowych

Wygląd i zawartość opakowań 
jednostkowych

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

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu lub kształt 
zbliżony do prostopadłościanu o 
sfazowanych krawędziach. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania lub robienia papierosów 
pakowane jest do puszki kompozytowej w 
kształcie prostopadłościanu lub walca, 
albo ma formę torebki, tj. prostokątnej 
kieszeni z klapką przykrywającą 
zamknięcie. Klapka torebki zakrywa co 
najmniej 70% przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

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

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu ustanowienia 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących kształtu i rozmiaru opakowań 
jednostkowych, o ile przepisy te są 
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niezbędne do zapewnienia pełnej 
widoczności i spójności ostrzeżeń 
zdrowotnych przed pierwszym otwarciem, 
podczas otwierania i po ponownym 
zamknięciu opakowania jednostkowego.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 
jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

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

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 Artykuł 14
Identyfikowalność i zabezpieczenia Identyfikowalność i zabezpieczenia

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. W celu umożliwienia skutecznego 
śledzenia ruchu i pochodzenia, państwa 
członkowskie wymagają, aby na 
wszystkich opakowaniach jednostkowych, 
opakowaniach i wszelkich opakowaniach 
zbiorczych papierosów umieszczano 
niepowtarzalne, bezpieczne, niemożliwe
do powielenia i nieusuwalne oznakowanie 
identyfikacyjne (dalej zwane 
niepowtarzalnym identyfikatorem), jak 
kody czy pieczęcie, lub aby stanowiły one 
część tych opakowań. Aby zapewnić 
integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
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poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii. W tych 
państwach członkowskich, gdzie stosuje 
się znaki akcyzy na wyrobach 
tytoniowych, niepowtarzalne 
identyfikatory można wydrukować na 
znakach akcyzy lub używać razem z 
cyfrowym znakiem akcyzy umieszczonym 
przy użyciu atramentu sympatycznego.

2. Niepowtarzalny identyfikator umożliwia 
ustalenie:

2. Niepowtarzalny identyfikator umożliwia 
ustalenie:

a) daty i miejsca produkcji; a) daty i miejsca produkcji;

b) zakładu produkcyjnego; b) zakładu produkcyjnego;
c) maszyny użytej do produkcji wyrobów; c) maszyny użytej do produkcji wyrobów;

d) zmiany produkcyjnej lub czasu 
produkcji;

d) zmiany produkcyjnej lub czasu 
produkcji;

e) nazwy wyrobu; e) opisu wyrobu;
f) rynku, na którym wyrób ma być 
wprowadzany do sprzedaży detalicznej;

f) rynku, na którym wyrób ma być 
wprowadzany do sprzedaży detalicznej;

g) planowanej trasy transportu;
h) w stosownych przypadkach, importera 
do Unii;

h) w stosownych przypadkach, importera 
do Unii;

i) rzeczywistej trasy transportu z miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego, w tym wszystkich 
wykorzystanych magazynów;

i) planowanej i rzeczywistej trasy 
transportu, daty transportu, miejsca
przeznaczenia, odbiorcy i miejsca wysyłki
z miejsca produkcji do pierwszego klienta, 
który nie jest powiązany z producentem 
czy importerem, w tym jego magazynów i
wszystkich wykorzystanych składów 
podatkowych;

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego;

j) danych wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od miejsca 
produkcji do pierwszego punktu 
detalicznego;

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego punktu 

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności wszystkich podmiotów, które 
nabyły wyrób, na jego drodze od 
producenta do pierwszego punktu 
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detalicznego. detalicznego.

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.

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

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
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. 
Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności. 
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
zgodnego z ust. 6.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
producenci wyrobów tytoniowych 
przekazywali wszystkim podmiotom 
gospodarczym uczestniczącym w obrocie 
wyrobami tytoniowymi, od producenta do 
ostatniego podmiotu gospodarczego przed 
pierwszym punktem detalicznym, w tym 
importerom, magazynom i 
przedsiębiorstwom transportowym, 
odpowiednie, określone przez państwa 
członkowskie, urządzenia umożliwiające 
rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które 
podmioty te nabywają, sprzedają, 
przechowują, transportują lub na których 
dokonują innego rodzaju czynności. 
Urządzenia te mogą odczytywać i 
przekazywać dane w formie elektronicznej 
do ośrodka przechowywania danych 
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zgodnego z ust. 6.
5. Żaden podmiot gospodarczy 
uczestniczący w obrocie wyrobami 
tytoniowymi nie może zmieniać ani 
usuwać zarejestrowanych danych, jednak 
podmiot gospodarczy, który wprowadził 
dane, i inne podmioty gospodarcze, 
których dana transakcja bezpośrednio 
dotyczy, takie jak dostawca lub odbiorca, 
mogą wprowadzać uwagi do uprzednio 
wprowadzonych danych. Podmioty 
gospodarcze, których dotyczy transakcja, 
dodają prawidłowe dane i odniesienie do 
poprzedniego wpisu, który ich zdaniem 
wymaga poprawienia. W wyjątkowych
okolicznościach, pod warunkiem 
otrzymania odpowiednich dowodów, 
właściwy organ w państwie członkowskim, 
w którym nastąpiła rejestracja danych, lub, 
jeżeli miała ona miejsce poza Unią 
Europejską, właściwy organ w państwie 
członkowskim przywozu, może zezwolić 
na zmianę lub usunięcie uprzednio 
zarejestrowanych danych.

5. Zarejestrowane dane należy w terminie 
przekazać do bazy danych. Żaden podmiot 
gospodarczy uczestniczący w obrocie 
wyrobami tytoniowymi nie może zmieniać 
ani usuwać danych, jednak podmiot 
gospodarczy, który wprowadził dane, i 
inne podmioty gospodarcze, których dana 
transakcja bezpośrednio dotyczy, takie jak 
dostawca lub odbiorca, mogą wprowadzać 
uwagi do uprzednio wprowadzonych 
danych. Podmioty gospodarcze, których 
dotyczy transakcja, dodają prawidłowe 
dane i odniesienie do poprzedniego wpisu, 
który ich zdaniem wymaga poprawienia. 
W wyjątkowych okolicznościach, pod 
warunkiem otrzymania odpowiednich 
dowodów, właściwy organ w państwie 
członkowskim, w którym nastąpiła 
rejestracja danych, lub, jeżeli miała ona 
miejsce poza Unią Europejską, właściwy 
organ w państwie członkowskim 
przywozu, może zezwolić na zmianę lub 
usunięcie uprzednio zarejestrowanych 
danych. Zarejestrowane dane trzeba 
przechowywać przez okres czterech lat od 
wyprodukowania, chyba że któreś państwo 
członkowskie lub Komisja wniosą o 
dłuższy okres w związku z trwającym 
dochodzeniem.

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 
audytor zewnętrzny, proponowany i 
opłacany przez producenta tytoniu oraz 
zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 

6. Państwa członkowskie sprawdzają, czy
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. Odpowiedzialność 
strony trzeciej, w szczególności jej 
niezależność i zdolności techniczne, jak też 
samą umowę, zatwierdza i monitoruje 
audytor zewnętrzny, którego wyznacza 
Komisja. Koszty związane z zawarciem 
umowy z audytorem oraz usługi związane 
z zarządzaniem bazą danych pokrywają 
producenci i importerzy wyrobów 
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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.

tytoniowych. Państwa członkowskie 
zapewniają pełną i stałą przejrzystość i 
dostępność online wymaganych ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. Państwa 
członkowskie lub Komisja udzielają
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, pod warunkiem że
szczególnie chronione informacje 
handlowe pozostają pod odpowiednią 
ochroną zgodnie ze stosownymi 
przepisami krajowymi i unijnymi. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by dostęp do 
bazy danych udzielany był tylko wtedy, 
gdy jest to konieczne do celów wykrycia 
nielegalnego handlu lub prowadzenia 
dochodzenia w tej sprawie, oraz by 
zawarte w bazie danych informacje były 
chronione i traktowanie poufnie. W 
szczególności danymi nie można się 
dzielić z jakimikolwiek osobami lub 
organizacjami, które nie są zaangażowane 
w dochodzenie czy późniejsze 
postępowanie.

7. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dane osobowe były przetwarzane 
wyłącznie zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE.

7. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dane osobowe były przetwarzane 
wyłącznie zgodnie z zasadami i środkami 
zabezpieczającymi określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE.

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 
zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego, 
bezpiecznego i niemożliwego do 
powielenia 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 zasłania, w tym znakami 
akcyzy lub oznaczeniami ceny lub innymi 
elementami wymaganymi prawem.

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

9. Uwzględniając istniejące praktyki, 
technologie i praktyczne względy 
handlowe oraz światowe normy w zakresie 
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zgodnie z art. 22 w celu: śledzenia ruchu i pochodzenia i 
potwierdzania autentyczności dóbr szybko 
zbywalnych, a także odnośne wymogi na 
mocy Protokołu mającego na celu 
zlikwidowanie nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi załączonego do 
Ramowej konwencji Światowej 
Organizacji Zdrowia o ograniczeniu 
użycia tytoniu, Komisja jest uprawniona 
do dnia …* do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu:

a) określenia głównych elementów takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;

b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz

b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz

c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji.

9a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu dostosowania norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń do postępu 
naukowego i technicznego oraz do zmian 
sytuacji rynkowej.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione ze stosowania 
ust. 1 – 8 przez okres 5 lat od daty, o której 
mowa w art. 25 ust. 1.

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
drobno krojony tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów są zwolnione ze 
stosowania ust. 1 – 8 przez okres 10 lat od 
daty, o której mowa w art. 25 ust. 1.

___________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwanaście 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.
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Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł II – rozdział 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytoń do stosowania doustnego Wyroby tytoniowe bezdymne

Uzasadnienie

Tytoń do stosowania doustnego należy do kategorii wyrobów tytoniowych bezdymnych, w 
związku z czym, aby odzwierciedlić związek między tymi dwoma pojęciami, należy 
odpowiednio zmienić tytuł rozdziału.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają 
maksymalne limity substancji toksycznych 
lub rakotwórczych we wprowadzanych do 
obrotu wyrobach tytoniowych 
bezdymnych. Substancje i wymagane 
limity wyszczególniono w załączniku IIa. 

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje zakaz dotyczący tytoniu do stosowania doustnego normą jakości 
produktu dla wszystkich wyrobów tytoniowych bezdymnych. Zamiast zakazywać najmniej 
niebezpiecznych wyrobów tytoniowych bezdymnych, pozwoli to usunąć z rynku wyroby 
najbardziej niebezpieczne, co jest spójne z celami rynku wewnętrznego w zakresie zdrowia. 
Część ta przejmuje zalecenia regulacyjne grupy analitycznej WHO ds. regulacji wyrobów 
tytoniowych – sprawozdanie na temat podstawy naukowej regulacji dotyczącej wyrobów 
tytoniowych, seria technicznych sprawozdań WHO, nr 955 (2010).

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)



PE508.048v03-00 48/67 AD\940929PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu dostosowania substancji i wartości 
granicznych, o których mowa w ust. 1a i 
które określono w załączniku IIa, z 
uwzględnieniem postępu naukowego i 
ustalonych na szczeblu międzynarodowym 
norm, z poszanowaniem zasad 
proporcjonalności i niedyskryminacji oraz 
z uwzględnieniem celu rozwijania rynku 
wewnętrznego przy zachowaniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia.

Uzasadnienie

W uzasadnionych przypadkach Komisja jest uprawniona do dostosowywania ram 
regulacyjnych – na przykład aby uwzględnić metale ciężkie czy inne substancje rakotwórcze.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 Artykuł 16

Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość

Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość

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 

1. Państwa członkowskie zakazują 
transgranicznej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii.
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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:
a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;
b) termin rozpoczęcia działalności 
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.

1a. Państwa członkowskie wprowadzają 
na swoim terytorium zakaz dystrybucji 
bezpłatnych wyrobów tytoniowych lub 
wyrobów o obniżonych cenach, a także 
wymiany nowych zapieczętowanych 
opakowań wyrobów tytoniowych na 
opakowania, które zostały już otwarte, 
niezależnie od wykorzystywanych w tym 
celu kanałów.

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

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych i przyznawanie 
poprzedzających wprowadzanie do obrotu 
zezwoleń dotyczących wyrobów 
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tytoniowych o obniżonym ryzyku

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 2 akapit 1 ust. 36a. Po zdobyciu przez 
odpowiednie organy dowodów naukowych na to, że nowatorskie wyroby tytoniowe 
charakteryzują się niższą szkodliwością, należałoby ustalić skuteczne przepisy zapewniające 
prawidłowe informowanie konsumentów. W przeciwnym razie zablokowane zostałyby 
inwestycje w badania, rozwój i innowacje oraz produkcja takich wyrobów i obrót wyrobami, 
które mają stanowić dla konsumentów mniej szkodliwą alternatywę w stosunku do 
tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich i w odniesieniu do których 
zamierzają stwierdzić na podstawie 
solidnych dowodów naukowych, że ich 
szkodliwość lub zagrożenie, jakie ze sobą 
niosą, są mniejsze w porównaniu z 
tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi. 
Zgłoszenia dokonuje się w formie 
elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, by 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych przekazywali ich właściwym 
organom wymagane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a)–c), kiedy ich treść i 
wnioski zostaną potwierdzone przez 
niezależne ośrodki naukowe.

Poprawka 56

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

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 
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podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić 
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości.

podstawie niniejszego artykułu. W 
odniesieniu do wprowadzania do obrotu 
wyrobów tytoniowych o obniżonym ryzyku 
państwa członkowskie mają prawo 
wprowadzić system zezwoleń i pobierać 
opłaty o proporcjonalnej wysokości.

Państwa członkowskie mają prawo 
określania szczególnych przepisów 
mających zastosowanie do wyrobów o 
obniżonym ryzyku i dotyczących 
informowania konsumentów, 
opakowania, etykietowania, składników i 
wydzielanych substancji, a także metod 
pomiaru zawartości substancji smolistych, 
nikotyny i tlenku węgla. Państwa 
członkowskie informują Komisję o takich 
przepisach.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 2 ust. 1 pkt 36a. Po zdobyciu przez 
odpowiednie organy dowodów naukowych na to, że nowatorskie wyroby tytoniowe 
charakteryzują się niższą szkodliwością, należałoby ustalić skuteczne przepisy zapewniające 
prawidłowe informowanie konsumentów. W przeciwnym razie zablokowane zostałyby 
inwestycje w badania, rozwój i innowacje oraz produkcja takich wyrobów i obrót wyrobami, 
które mają stanowić dla konsumentów mniej szkodliwą alternatywę w stosunku do 
tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nowatorskie wyroby tytoniowe 
wprowadzane do obrotu spełniają wymogi 
określone w niniejszej dyrektywie. 
Właściwość przepisów zależy od tego, czy 
dany wyrób wchodzi w zakres definicji 
wyrobu tytoniowego bezdymnego 
określonej w art. 2 pkt 29 czy definicji 
tytoniu do palenia określonej w art. 2 pkt 
33.

3. Wprowadzane do obrotu nowatorskie 
wyroby tytoniowe oraz wyroby tytoniowe o 
obniżonym ryzyku spełniają wymogi 
określone w niniejszej dyrektywie. Do 
wyrobów tytoniowych o obniżonym ryzyku 
mają zastosowanie szczególne 
postanowienia przyjęte przez państwa 
członkowskie zgodnie z ust. 2. Właściwość 
przepisów zależy od tego, czy dany wyrób 
wchodzi w zakres definicji wyrobu 
tytoniowego bezdymnego określonej w art. 
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2 pkt 29 czy definicji tytoniu do palenia 
określonej w art. 2 pkt 33.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 2 ust. 1 pkt 36a. Po zdobyciu przez 
odpowiednie organy dowodów naukowych na to, że nowatorskie wyroby tytoniowe 
charakteryzują się niższą szkodliwością, należałoby ustalić skuteczne przepisy zapewniające 
prawidłowe informowanie konsumentów. W przeciwnym razie zablokowane zostałyby 
inwestycje w badania, rozwój i innowacje oraz produkcja takich wyrobów i obrót wyrobami, 
które mają stanowić dla konsumentów mniej szkodliwą alternatywę w stosunku do 
tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W oparciu o niezależne, wiarygodne i 
weryfikowalne dowody naukowe i dane 
techniczne w ciągu dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przyjmuje zgodnie z art. 22 akty 
delegowane określające przepisy 
dotyczące oceny, opakowania, 
etykietowania, składu, wprowadzania do 
obrotu, prezentacji i sprzedaży nowych 
wyrobów tytoniowych o znacznie 
mniejszej szkodliwości niż tradycyjne 
wyroby tytoniowe oraz zasady dotyczące 
informowania o nich konsumentów. 

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18

Wyroby zawierające nikotynę Wyroby zawierające nikotynę
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1. Następujące wyroby zawierające 
nikotynę mogą być wprowadzane do 
obrotu tylko po uzyskaniu pozwolenia 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE:

1. Następujące wyroby zawierające 
nikotynę mogą być wprowadzane do 
obrotu tylko po uzyskaniu pozwolenia 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE:

a) wyroby, w których poziom nikotyny 
przekracza 2 mg w przeliczeniu na sztukę, 
lub

a) wyroby, w których poziom nikotyny 
przekracza 2 mg w przeliczeniu na sztukę, 
lub

b) wyroby, w których stężenie nikotyny 
przekracza 4 mg na ml, lub

b) wyroby, w których stężenie nikotyny 
przekracza 4 mg na ml.

c) wyroby, których użycie w sposób 
zgodny z przeznaczeniem powoduje, że 
średnie maksymalne szczytowe stężenie 
nikotyny w osoczu przekracza 4 ng na ml.

1a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do wyrobów zawierających 
nikotynę dozwolonych na mocy dyrektywy 
2001/83/WE. W przypadku gdy ust. 1 nie 
ma zastosowania, wyroby można 
wprowadzić do obrotu, jeśli są zgodne z 
niniejszą dyrektywą.
1b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by wyroby zawierające nikotynę były 
zgodne z obowiązującymi unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony 
konsumentów i bezpieczeństwa oraz z 
innymi odnośnymi przepisami.
1c. Nie później niż 12 miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy każde 
państwo członkowskie przedstawia 
Komisji sprawozdanie o środkach 
podjętych w celu wdrożenia i 
egzekwowania przepisów określonych w 
załączniku IIb w odniesieniu do wyrobów 
zawierających nikotynę oraz o 
skuteczności tych środków.
1d. Państwa członkowskie wprowadzają 
zakaz spożywania wyrobów zawierających 
nikotynę w miejscach publicznych.
1e. Państwa członkowskie ustalają 
minimalny wiek uprawniający do dostępu 
do wyrobów zawierających nikotynę.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zaktualizowania 

2. Do dnia 1 kwietnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi badanie wyrobów 
zawierających nikotynę w konsultacji z 
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ilości nikotyny określonych w ust. 1 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
udzielonych dla wyrobów zawierających 
nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.

odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i państwami członkowskimi. W ramach 
tego badania rozważy się, czy potrzebne są 
specjalne przepisy odnoszące się do 
wyrobów zawierających nikotynę.

3. Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progów 
określonych w ust. 1 zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:

3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 5, 6 i 
12 na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
zawierających nikotynę, które nie są objęte 
zakresem dyrektywy 2001/83/WE, 
zamieszcza się następujące ostrzeżenie 
zdrowotne:

Ten wyrób zawiera nikotynę i może 
szkodzić Twojemu zdrowiu.

Ten wyrób zawiera nikotynę i szkodzi
Twojemu zdrowiu.

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

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

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;

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

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

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

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

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu.

Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu oraz powoduje uzależnienie.

Uzasadnienie

Wyroby ziołowe należy zaliczyć do tej samej grupy, co wyroby tytoniowe, i stosować do nich 
te same przepisy.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 2a, art. 6 ust. 
3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, 
art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 
14 ust. 9, art. 14 ust. 9a, art. 15, art. 17 
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14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

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

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 2a,
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 
4, art. 14 ust. 9, art. 14 ust. 9a, art. 15, art. 
17 ust. 3a i art. 18 ust. 5, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5,
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 2a,
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 
4, art. 14 ust. 9, art. 14 ust. 9a, art. 15, art. 
17 ust. 3a i art. 18 ust. 5, wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 



AD\940929PL.doc 59/67 PE508.048v03-00

PL

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

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

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pracach nad sprawozdaniem Komisja 
korzysta z pomocy naukowców i 
ekspertów technicznych w celu zebrania 
wszelkich niezbędnych dostępnych 
informacji.

W pracach nad sprawozdaniem Komisja 
korzysta z pomocy naukowców i 
ekspertów technicznych z państw 
członkowskich w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dostępnych informacji.

Poprawka 66

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 

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymywania 
lub wprowadzania, zgodnie z Traktatem, 
bardziej rygorystycznych przepisów 
dotyczących produkcji, importu, sprzedaży 
i konsumpcji wyrobów tytoniowych, które 
uznają za konieczne do ochrony zdrowia 
publicznego, o ile przepisy te nie wchodzą 
w zakres postanowień niniejszej 
dyrektywy.
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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.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
następujące wyroby, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy, były 
wprowadzane do obrotu do dnia 
[Publications Office, please insert the exact 
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date: entry into force + 24 months] r.: date: entry into force + 48 months] r.:

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wyroby zawierające nikotynę;

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 18 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 71

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
wyroby tytoniowe inne niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów, które nie spełniają wymogów 
niniejszej dyrektywy, były wprowadzane 
do obrotu do dnia [Publications Office, 
please insert the exact date: entry into 
force + 42 months)..
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Uzasadnienie

Zgodnie z motywem 18 dyrektywy 2001/37/WE należy przewidzieć wystarczająco długie 
okresy przejściowe w celu umożliwienia wprowadzenia niezbędnych zmian w produkcji i 
pozbycia się zgromadzonych zapasów, szczególnie dla wyrobów innych niż papierosy.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIa
Maksymalna dopuszczalna zawartość w 
wyrobach tytoniowych bezdymnych –
toksyna na wagę jednostkową suchego 
tytoniu:
NNN (N-nitrozonornikotyna ) i NNK (4-
(metylonitrozamino)-1-(3-pirydylo)-1-
butanon: 2,0 mg/kg
B(a)P (benzo[a]piren): 5.0 µg/kg

Uzasadnienie

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

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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