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Poprawka 55
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 56
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 57
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 58
Matteo Salvini

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 

(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 
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szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi.

szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi. Dlatego też zasadniczą rolę 
wciąż odgrywają edukacja, informacja, 
programy profilaktyczne oraz programy 
pomagające obywatelom w rzuceniu 
palenia.

Or. it

Uzasadnienie

Cele dotyczące zapobiegania paleniu tytoniu oraz jego ograniczania można osiągnąć 
wyłącznie dzięki kampaniom edukacyjnym i informacyjnym oraz kampaniom służącym 
wspieraniu obywateli. W postanowieniach niniejszej dyrektywy przewidziano środki 
uzupełniające.

Poprawka 59
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. xm

Poprawka 60
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 61
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące 
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są 
regulowane tylko w niektórych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przyjmują także różne podejście do 
dodatków znajdujących się w filtrach 
papierosów oraz do dodatków barwiących 
dym tytoniowy. Jeżeli nie dojdzie do 
harmonizacji, w najbliższych latach należy 
spodziewać się zwiększenia przeszkód w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 
biorąc pod uwagę wdrażanie konwencji i 
wytycznych do niej oraz uwzględniając 
doświadczenia państw spoza Unii.

(14) Brak zharmonizowanego podejścia do 
przepisów dotyczących składników 
wpływa na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz na swobodny przepływ 
towarów w UE. Niektóre państwa 
członkowskie przyjęły przepisy w tej 
dziedzinie bądź zawarły wiążące 
porozumienia z przemysłem, dopuszczając 
stosowanie niektórych dodatków lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są 
regulowane tylko w niektórych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przyjmują także różne podejście do 
dodatków znajdujących się w filtrach 
papierosów oraz do dodatków barwiących 
dym tytoniowy. Jeżeli nie dojdzie do 
harmonizacji, w najbliższych latach należy 
spodziewać się zwiększenia przeszkód w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 
biorąc pod uwagę wdrażanie konwencji i 
wytycznych do niej oraz uwzględniając 
doświadczenia państw spoza Unii.
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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.

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.

Or. en

Poprawka 62
Wim van de Camp

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.

Or. xm

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 63
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 64
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
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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).

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. Należy unikać środków, które w 
nieuzasadniony sposób różnicowałyby 
traktowanie aromatyzowanych papierosów 
(np. mentolowych i goździkowych).

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że mentolowe wyroby tytoniowe skłaniają 
młodzież do rozpoczęcia palenia bardziej niż tradycyjne wyroby tytoniowe.

Poprawka 65
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększa obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Wzywa 
Komisję Europejską do przeprowadzenia 
badania naukowego w celu ustalenia 
realnego wpływu tych produktów na 
wzrost spożycia tytoniu.
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młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych).

Or. pt

Poprawka 66
Catherine Stihler

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć jeszcze większej segmentacji rynku dodatków, powinno się zakazać wszystkich 
dodatków, łącznie ze wszystkimi środkami aromatyzującymi, jako przyczyniają się one do 
podwyższenia atrakcyjności wyrobów tytoniowych, co jest sprzeczne z istotą niniejszej 
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dyrektywy.

Poprawka 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 68
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zakaz dotyczący wyrobów (16) Zakaz dotyczący wyrobów 
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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.

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. Należy 
zrobić wyjątek dla papierosów 
mentolowych, jako że uważa się je za 
tradycyjny aromatyzowany wyrób 
tytoniowy, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 6 ust. 1 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 69
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Dostosowanie sformułowania do art. 6 ust. 1 akapit drugi.

Poprawka 70
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Stosowanie niektórych dodatków 
może wywołać u konsumenta wrażenie, że 
wyroby tytoniowe są korzystne dla 
zdrowia, stwarzają mniejsze zagrożenie dla 
zdrowia bądź podnoszą sprawność 
umysłową i wydolność fizyczną. Aby
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia, 
państwa członkowskie muszą zadbać o 
odpowiednie uświadamianie 
konsumentów, a zwłaszcza ludzi młodych.

Or. de
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Poprawka 71
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywą powinny być objęte wszystkie wyroby tytoniowe z uwagi na ich negatywny wpływ 
na zdrowie ludzkie, niezależnie od grupy wiekowej konsumentów.

Poprawka 72
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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pod względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.

Or. fr

Poprawka 73
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 75
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

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

Poprawka 76
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów w 
błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Należy pozostawić 
poszczególnym państwom członkowskim 
swobodę decyzyjną co do wprowadzenia 
mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, 
podczas gdy tekstowe ostrzeżenia są 
obowiązkowe w całej Unii i zajmują
znaczną, widoczną część powierzchni 
opakowania. Należy ustanowić minimalną 
procentową wielkość zewnętrznego 
obszaru wszystkich ostrzeżeń 
zdrowotnych, aby zapewnić ich 
widoczność i skuteczność.

Or. el

Uzasadnienie

Należy pozostawić poszczególnym państwom członkowskim swobodę decyzyjną co do 
wprowadzenia ostrzeżeń obrazkowych. Ponadto określenie minimalnego rozmiaru lub 
wymiarów wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych należy zastąpić minimalną wielkością 
zewnętrznego obszaru, jaki zajmują, gdyż takich konkretnych wymiarów nie da się stosować 
na wszystkich rodzajach opakowań. W ten sposób wprowadzi się pośrednio jednolitość 
wymiarów, kształtu i prezentacji opakowań.

Poprawka 77
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 78
Adam Bielan

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 

(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 
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stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych, zajmujących znaczną, 
widoczną część powierzchni opakowania.
Należy ustanowić minimalny rozmiar 
wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, aby 
zapewnić ich widoczność i skuteczność.

stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych, zajmujących znaczną, 
widoczną część powierzchni opakowania.
Należy ustanowić minimalny rozmiar 
wszystkich ostrzeżeń zdrowotnych, aby 
zapewnić ich widoczność i skuteczność.

Or. pl

Poprawka 79
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Przepisy dotyczące etykietowania 
należy dostosować także do nowych 
dowodów naukowych. Na przykład 
dowiedziono, że informacje o zawartości 
substancji smolistych, nikotyny i tlenku 
węgla w dymie papierosowym, 
zamieszczane na opakowaniach 
papierosów, wprowadzają konsumentów w 
błąd, gdyż na ich podstawie konsumenci 
sądzą, że pewne papierosy są mniej 
szkodliwe niż inne. Z dowodów wynika 
także, że duże mieszane oświadczenia 
zdrowotne są bardziej skuteczne niż same 
ostrzeżenia tekstowe. W tym świetle 
należy wprowadzić w całej Unii obowiązek 
stosowania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych, zajmujących widoczną część 
powierzchni opakowania. Należy 
ustanowić minimalny rozmiar wszystkich 
ostrzeżeń zdrowotnych, aby zapewnić ich 
widoczność i skuteczność, a także ich 
maksymalny rozmiar, aby zbytnio nie 
ingerować we własność intelektualną 
(art. 17 ust. 2 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej) oraz w wolność 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Or. de
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Uzasadnienie

Zbytnie ingerowanie w prawa rynku i swobodę kształtowania opakowań przez 
przedsiębiorstwa prowadziłoby również do tego, że producenci mogliby odróżniać swoje 
wyroby tytoniowe od produktów konkurencji głównie za pomocą ceny, co z kolei wywołałoby 
presję cenową. W ten sposób wyroby tytoniowe byłyby na dłuższą metę tańsze i łatwiej 
dostępne szczególnie dla młodzieży.

Poprawka 80
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el
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Uzasadnienie

We wniosku w sprawie dyrektywy przewidziano zakaz sprzedaży papierosów o średnicy 
mniejszej od 7,5 mm. Ze stosownych sprawozdań nie wynika jednak, że przepisy te przyczynią 
się do osiągnięcia celów dyrektywy. Przeciwnie, stanowią one zakłócenie funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i wolnej konkurencji, gdyż jest oczywiste, że palacze bądź wybiorą 
wyroby tytoniowe o powszechnie dostępnej średnicy, by zaspokoić potrzebę palenia, bądź 
sięgną po wyroby nielegalne.

Poprawka 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 82
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 83
Preslav Borissov

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 te ostrzeżenia, 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. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami. Wyżej wymienione napisy i 
cechy powinno się usunąć i zastąpić 
jednolitym tekstem „wszystkie papierosy 
są równie szkodliwe”. Taki tekst 
informowałby konsumenta w sposób 
obiektywny, że papierosy slim i papierosy 
mentolowe są tak samo niebezpieczne, jak 
zwykłe papierosy.

Or. en

Poprawka 84
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 85
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
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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.

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. Z niedawno 
przeprowadzonego badania wynika, że 
palacze cienkich papierosów (typu „slim”) 
częściej sądzą, że papierosy używanej 
przez nich marki mogą być mniej 
szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami.

Or. de

Poprawka 86
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 

(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.
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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.

Dotyczy to na przykład niektórych napisów 
lub cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”,
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”,
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.
Również rozmiar i wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe.
Wzywa Komisję Europejską do 
przeprowadzenia badania naukowego 
w celu ustalenia realnego wpływu tych 
elementów na wzrost spożycia tytoniu.

Or. pt

Poprawka 87
Catherine Stihler

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 

(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 
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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.

wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, że 
papierosy używanej przez nich marki mogą 
być mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami poprzez określenie, jakie napisy 
można umieszczać na opakowaniu, a 
także za pomocą prostych opakowań.
Badania dowodzą, że proste opakowania 
są mniej atrakcyjne i poprawiają 
skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych, a co 
za tym idzie, przyczyniają się do 
ograniczenia liczby młodych ludzi 
sięgających po wyroby tytoniowe oraz do 
ograniczenia spożycia tych wyrobów.

Or. en

Poprawka 88
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, należy
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących etykietowania, o ile nie 
nastąpi istotna zmiana okoliczności pod 
względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.
Etykietowanie tych innych wyrobów 
tytoniowych powinno podlegać 
szczególnym zasadom. Należy zapewnić 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych na 
wyrobach tytoniowych bezdymnych.
Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 

(24) Wyroby tytoniowe do palenia, inne 
niż papierosy i tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, należy
poddać takim samym wymogom 
dotyczącym etykietowania, co papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów. Etykietowanie tych wyrobów
tytoniowych powinno podlegać 
szczególnym zasadom. Należy zapewnić 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych na 
wyrobach tytoniowych bezdymnych.
Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.
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tytoniowego bezdymnego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie równej ochrony wszystkich konsumentów w całej UE, a 
także wysokiego poziomu ochrony zdrowia.

Poprawka 89
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr
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Poprawka 90
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 91
Sylvana Rapti
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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 
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.

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

Or. en

Poprawka 92
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących 
etykietowania wyrobów tytoniowych oraz 
zakazu wprowadzania do obrotu 
niektórych rodzajów wyrobów tytoniowych 
do spożycia doustnego38 wprowadzono 
zakaz sprzedaży w państwach 
członkowskich pewnych rodzajów tytoniu 
do stosowania doustnego. Zakaz ten 
potwierdzono w dyrektywie 2001/37/WE.
Artykuł 151 Aktu przystąpienia Austrii, 
Finlandii i Szwecji przyznaje Królestwu 
Szwecji odstępstwo od tego zakazu39.
Należy utrzymać zakaz sprzedaży tytoniu 

skreślony
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do stosowania doustnego, aby uniknąć 
wprowadzenia na rynek wewnętrzny 
wyrobu, który powoduje uzależnienie, ma 
niekorzystne skutki dla zdrowia i jest 
atrakcyjny dla młodych ludzi. W 
przypadku innych wyrobów tytoniowych 
bezdymnych, które nie są produkowane 
na rynek masowy, uznaje się, że 
restrykcyjne przepisy dotyczące 
etykietowania i składników wystarczą, by 
rynek tych wyrobów nie rozwinął się poza 
ich tradycyjne użycie.
__________________
38 Dz.U. L 359 z 8.12.1989, s. 1.
39  Dz.U. L 241 z 29.8.1994.

Or. en

Poprawka 93
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie.
Ponadto może ona ułatwić przepływ 
sfałszowanych produktów na rynku. Z 
tego powodu należy zakazać
transgranicznej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na odległość.
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informacyjnego. Sprzedaż konsumentom
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość, którą z 
dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Or. en

Poprawka 94
Nora Berra

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 

(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.
Należy zatem zakazać transgranicznej 
sprzedaży tytoniu na odległość.
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97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość, którą z 
dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Or. fr

Poprawka 95
Matteo Salvini

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 

(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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dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Or. it

(Patrz poprawki do art. 16.)

Poprawka 96
Olga Sehnalová

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 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość powinna być 
zakazana, ponieważ ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
niniejszej dyrektywy.
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2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Or. cs

Uzasadnienie

Zdaniem specjalistów do środków zapobiegawczych mających na celu ochronę dzieci i 
nieletnich przed skutkami palenia należy m.in. ścisłe przestrzeganie zakazu sprzedaży
nieletnim.

Poprawka 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 dla dzieci i 
młodzieży, gdyż jest to najprostszy i 
najbardziej skuteczny sposób ochrony 
młodych ludzi przed rozpoczęciem nałogu.
Trzeba również rozważyć utworzenie 
funduszu finansowanego przez 
producentów wyrobów tytoniowych, w 
ramach którego finansowane będą 
kampanie antynikotynowe. Państwa 
członkowskie powinny ujednolicić wiek 
uprawniający do nabywania produktów 
tytoniowych od 18-go roku życia.

Or. pl
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Poprawka 98
Olle Schmidt

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. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę przewidzianych do 
wykorzystywania u ludzi w celach 
leczniczych 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ istnieją wyroby pozamedyczne zawierające nikotynę mające służyć jako 
alternatywa dla palenia, stosowanie przepisów farmaceutycznych do wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę byłoby niewłaściwe.
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Poprawka 99
Nora Berra

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 ludzi42 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 ludzi42 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.

Or. fr

Poprawka 100
Nora Berra
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące etykietowania wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, tak 
by zwrócić uwagę konsumentów na 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

skreślony

Or. fr

Poprawka 101
Matteo Salvini

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

Or. it

(Zob. poprawka do art. 6 ust. 2 akapit drugi)

Poprawka 102
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 103
Antonyia Parvanova
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywą powinny być objęte wszystkie wyroby tytoniowe z uwagi na ich negatywny wpływ 
na zdrowie ludzkie, niezależnie od grupy wiekowej konsumentów.

Poprawka 104
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie dostosowywania 
maksymalnych zawartości wydzielanych 
substancji i metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów,
metodykę ustalania, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny,
w zakresie używania ostrzeżeń 
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 
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akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. it

(Zob. poprawki do art. 3 oraz do art. 6 ust. 2 akapit drugi)

Poprawka 105
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Aby zapewnić pełne działanie 
niniejszej dyrektywy i podążać za 
postępem technicznym i naukowym oraz 
za międzynarodowymi zmianami w 
przemyśle tytoniowym oraz w dziedzinie 
spożycia i regulacji wyrobów tytoniowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przyjmowania i 
dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, 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. 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 
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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.

i Radzie.

Or. de

Poprawka 106
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

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.

Or. fr

Poprawka 107
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 
objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 

(40) Niniejsza dyrektywa w pełni 
harmonizuje niektóre aspekty produkcji, 
prezentowania oraz sprzedaży wyrobów 
tytoniowych i powiązanych wyrobów. Nie 
powinno się pozwalać państwom 
członkowskim utrzymywać lub 
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potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej
dyrektywie.

wprowadzać do ustawodawstwa krajowego 
przepisów odbiegających od wymogów 
dotyczących etykietowania i opakowania 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Or. xm

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny nie skorzysta na pozwoleniu państwom członkowskim, by podjęły dalsze 
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 108
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

publicznego. Państwa członkowskie nie 
mogą jednak wprowadzać odmiennych 
przepisów w zakresie prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych. Odnosi 
się to zwłaszcza do przepisów dotyczących 
etykietowania i opakowania.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzanie przez państwa członkowskie odmiennych przepisów dotyczących etykietowania 
i opakowania doprowadziłoby do znacznego ograniczenia swobodnego przepływu wyrobów 
tytoniowych na rynku wewnętrznym. Ponadto bezcelowe jest wprowadzanie bardziej 
restrykcyjnych przepisów, dotyczących np. jednolitych opakowań, ponieważ w ten sposób 
ułatwia się podrabianie wyrobów tytoniowych.

Poprawka 109
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Jeśli dane państwo członkowskie 
uzna, że konieczne jest utrzymanie lub 
wprowadzenie przepisów krajowych lub 
regionalnych w celu zachowania 
tradycyjnych plantacji tytoniu z uwagi na 
uzasadnione względy społeczno-
gospodarcze dotyczące ludności i wartość 



PE510.660v01-00 46/125 AM\935348PL.doc

PL

kulturową produkcji, należy mu to 
umożliwić.

Or. pt

Poprawka 110
Wim van de Camp

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 zasady 
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 są zgodne z wymogami 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie nie zakazują lub nie 
ograniczają przywozu, sprzedaży lub 
konsumpcji takich wyrobów.

Or. xm

Uzasadnienie

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

Poprawka 111
Franz Obermayr

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 mieć 
możliwość obejmowania wyrobów 
tytoniowych bardziej rygorystycznymi 
przepisami, które uznają za konieczne w 
celu ochrony zdrowia publicznego, o ile 
przepisy te nie wchodzą w zakres 
stosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy. Jeżeli wyroby tytoniowe lub 
powiązane wyroby spełniają wymogi
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie nie mogą zakazać ani 
ograniczać przywozu, sprzedaży oraz 
spożywania tych wyrobów.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzanie przez państwa członkowskie odmiennych przepisów dotyczących etykietowania 
i opakowania doprowadziłoby do znacznego ograniczenia swobodnego przepływu wyrobów 
tytoniowych na rynku wewnętrznym. Ponadto bezcelowe jest wprowadzanie bardziej 
restrykcyjnych przepisów, dotyczących np. jednolitych opakowań, ponieważ w ten sposób 
ułatwia się podrabianie wyrobów tytoniowych.
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Poprawka 112
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43 a) Państwa członkowskie powinny 
przestrzegać prawa do czystego powietrza 
w duchu art. 7 lit. b) i art. 12 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych przewidującego prawo do 
bezpiecznych i zdrowych warunków pracy 
oraz prawo każdego do najwyższego 
możliwego do osiągnięcia standardu 
zdrowia fizycznego i psychicznego. Jest to 
zgodne z celem art. 37 karty praw 
podstawowych, w której wysoki poziom 
ochrony środowiska oraz poprawa jakości 
środowiska naturalnego muszą być 
włączane do polityki Unii.

Or. en

Poprawka 113
Toine Manders

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, 

(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 
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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,

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,

Or. en

Poprawka 114
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu 
do stosowania doustnego;

skreślona

Or. en

Poprawka 115
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu 
do stosowania doustnego;

skreślona

Or. en
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Poprawka 116
Preslav Borissov

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;

Or. en

Poprawka 117
Nora Berra

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;

Or. fr

Poprawka 118
Matteo Salvini

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;

Or. it

(Patrz poprawki do art. 16.)

Poprawka 119
Lara Comi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dodatek” oznacza substancję zawartą 
w wyrobie tytoniowym, jego opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym, 
inną niż liście tytoniu lub inne naturalne 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu;

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta skreśla definicję dodatku i związanych z nią odniesień w tekście, ponieważ nie 
podzielamy woli regulowania w dyrektywie substancji zawartych w opakowaniu wyrobu, z 
wyjątkiem tych substancji, które przedostają się z opakowania do gotowego wyrobu. Ponadto 
bardziej stosowne wydaje się uregulowanie kwestii związanej z przedostawaniem się 
substancji w obrębie definicji składników, która w związku z wprowadzonymi do niej 
poprawkami sprawia, że definicja 2 w art. 2 staje się zbędna.

Poprawka 120
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dodatek” oznacza substancję zawartą w 
wyrobie tytoniowym, jego opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym,
inną niż liście tytoniu lub inne naturalne 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu;

2) „dodatek” oznacza jakąkolwiek
substancję wykorzystywaną do produkcji 
wyrobu tytoniowego inną niż liście tytoniu 
lub inne naturalne lub nieprzetworzone 
części roślin tytoniu, która ma być obecna 
w gotowym wyrobie;

Or. xm

Poprawka 121
Matteo Salvini
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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

Or. it

(Patrz poprawki do art. 16.)

Poprawka 122
Wim van de Camp

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;

Or. xm

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.



AM\935348PL.doc 53/125 PE510.660v01-00

PL

Poprawka 123
Maria do Céu Patrão Neves

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 albo mentolu, 
wynikający z zastosowania dodatku lub 
kombinacji dodatków, w tym aromat lub 
smak owoców, przypraw, ziół, alkoholu, 
słodyczy lub wanilii, odczuwany przed 
użyciem wyrobu tytoniowego zgodnie 
z przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;

Or. pt

Poprawka 124
Franz Obermayr

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 lub wanilii, odczuwany przed 
użyciem wyrobu tytoniowego zgodnie z 
przeznaczeniem lub podczas jego 
używania;

Or. de

Poprawka 125
Wim van de Camp
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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

Or. xm

Uzasadnienie

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

Poprawka 126
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „transgraniczna sprzedaż na odległość”
oznacza usługi sprzedaży na odległość, w 
przypadku których w momencie 
zamawiania wyrobu konsument znajduje 
się w państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie lub państwo trzecie, 
w którym znajduje się siedziba punktu 
detalicznego; uważa się, że siedziba 
punktu detalicznego znajduje się w 
państwie członkowskim:

11) „transgraniczna sprzedaż na odległość” 
oznacza usługi sprzedaży na odległość, w 
przypadku których w momencie 
zamawiania wyrobu konsument znajduje 
się w państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie lub państwo trzecie, 
w którym znajduje się siedziba punktu 
detalicznego;

Or. it

(Patrz poprawki do art. 16.)

Poprawka 127
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku osoby fizycznej – gdy jej 
miejsce prowadzenia działalności znajduje 
się w tym państwie członkowskim;

skreślona

Or. it

(Patrz poprawki do art. 16.)

Poprawka 128
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w innych przypadkach – gdy punkt ten 
ma w tym państwie członkowskim swoją 
siedzibę statutową, zarząd lub miejsce 
prowadzenia działalności, w tym oddział, 
agencję lub innego rodzaju zakład;

skreślona

Or. it

(Patrz poprawki do art. 16.)

Poprawka 129
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu,
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składniki” oznaczają wszelkie 
substancje i elementy składowe, z 
wyjątkiem liści tytoniu oraz innych 
naturalnych i nieprzetworzonych części 
rośliny, używane do produkcji lub 
przygotowywania wyrobu tytoniowego 
oraz obecne nadal w produkcie gotowym,
choć w zmienionej formie, w tym papier, 
filtr, tusz i kleje;
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Or. xm

Uzasadnienie

Definicję zaproponowaną przez Komisję zastępuje się definicją w art. 2 dyrektywy 
2001/37/WE.

Poprawka 130
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

18) „składnik” oznacza dodatek, a także 
wszystkie substancje występujące w 
gotowym wyrobie tytoniowym, w tym 
papier, filtr, tusz, kapsułki i kleje;

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany dyrektywy 2001/110/WE 
odnoszącej się do miodu, również w tym przypadku należy rozróżnić składnik i składnik 
naturalny wyrobu. Dlatego też tytoń należy uznać za składnik naturalny wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 131
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „składnik” oznacza dodatek, tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu,
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 

18) „składnik” oznacza każdą substancję 
stosowaną w produkcji lub przetwarzaniu 
wyrobu tytoniowego lub wszelkich 
elementów wyrobu tytoniowego (w tym 
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odtworzony), a także wszystkie substancje 
występujące w gotowym wyrobie 
tytoniowym, w tym papier, filtr, tusz, 
kapsułki i kleje;

papieru, filtra, tuszu, kapsułek i klejów),
która obecna jest nadal w gotowym 
wyrobie tytoniowym;

Or. it

Uzasadnienie

Bardziej stosowne jest zachowanie definicji składnika zgodnej z definicją zawartą w obecnie 
obowiązującej dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych. Ta definicja nie obejmuje liści 
tytoniu, pozostałości substancji stosowanych w ochronie upraw, nie obejmuje też 
opakowania. Definicja ta dotyczy substancji (innych niż tytoń) dodawanych przez 
producentów i występujących w gotowym wyrobie.

Poprawka 132
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a) „składnik naturalny” oznacza tytoń 
(liście oraz inne naturalne, przetworzone 
lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, 
w tym tytoń ekspandowany i tytoń 
odtworzony);

Or. it

(Zob. poprawka do art. 2 ust. 18)

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany dyrektywy 2001/110/WE 
odnoszącej się do miodu, również w tym przypadku należy rozróżnić składnik i składnik 
naturalny wyrobu. Dlatego też tytoń należy uznać za składnik naturalny wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 133
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19
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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;

Or. en

Poprawka 134
Gino Trematerra

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” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym lub maksymalną ilość 
substancji wydzielanych przez wyrób 
tytoniowy, mierzoną w gramach;

Or. it

Poprawka 135
Matteo Salvini

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 

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

tytoniowy, mierzoną w gramach;

Or. it

Poprawka 136
Lara Comi

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” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym mierzoną w gramach;

Or. it

Uzasadnienie

Uznanie, że maksymalna ilość substancji w wyrobie tytoniowym może być również równa zeru 
byłoby jednoznaczne z otwarciem drogi do wprowadzenia zakazu wszelkich wyrobów 
tytoniowych znajdujących się obecnie na rynku.

Poprawka 137
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej;
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wejściu w życie niniejszej dyrektywy;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 138
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24a) „opakowanie proste” oznacza 
ujednolicony kolor, czcionkę, rozmiar i 
pozycję nazwy marki i nazwy danego 
wyrobu na opakowaniach, a także 
ujednolicony kolor opakowań;

Or. en

Poprawka 139
Matteo Salvini

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 
udostępnianie wyrobów konsumentom w 
Unii, za opłatą lub nieodpłatnie;

Or. it
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(Patrz poprawki do art. 16.)

Poprawka 140
Wim van de Camp

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 
wykorzystywany bez dalszego procesu
przemysłowego i który został zdefiniowany 
w dyrektywie Rady nr 2011/64/UE z dnia 
21 czerwca 2011 r.;

Or. xm

Poprawka 141
Wim van de Camp

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

Or. xm

Poprawka 142
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30
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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;

Or. xm

Uzasadnienie

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

Poprawka 143
Matteo Salvini

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 

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 25% w całej Unii, 
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 
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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;

najmniej 5 punktów procentowych w całej 
Unii 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;

Or. it

Poprawka 144
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33) „tytoń do palenia” oznacza wyrób 
tytoniowy inny niż wyrób tytoniowy 
bezdymny;

33) „tytoń do palenia” oznacza wyrób 
tytoniowy przewidziany do spalania;

Or. xm

Poprawka 145
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34) „wyroby tytoniowe” oznaczają wyroby 
przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu, w tym 
zmodyfikowanego genetycznie;

34) „wyroby tytoniowe” oznaczają wyroby 
przeznaczone do spożycia przez 
konsumentów, składające się, nawet 
częściowo, z tytoniu;

Or. el
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Poprawka 146
Preslav Borissov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35a) „tradycyjny aromat tytoniu” oznacza 
aromat tytoniu, który był stale stosowany 
w państwie członkowskim lub w jego 
części przez przynajmniej 30 lat;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 147
Maria do Céu Patrão Neves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36a) „wyroby o ograniczonym ryzyku” 
oznaczają każdy wyrób zawierający tytoń, 
który po wprowadzeniu do obrotu 
znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia 
chorób powodowanych przez tradycyjne 
wyroby tytoniowe. Wyrób przeznaczony do 
leczenia uzależnienia od palenia tytoniu, 
w tym do zerwania z nałogiem, nie jest 
wyrobem o ograniczonym ryzyku jeśli 
wymagane jest jego zatwierdzenie jako 
produktu leczniczego.

Or. pt

Poprawka 148
Ian Hudghton
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 36 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36b) „opakowanie standardowe” oznacza 
ujednolicenie koloru opakowania oraz 
usunięcie zeń wszystkich znaków 
firmowych, za wyjątkiem nazwy marki, 
która pojawi się w zapisie ujednoliconą 
czcionką i w ujednoliconej pozycji na 
opakowaniu; ujednolicić można również 
kształt opakowania, jego rozmiar, sposób 
otwierania oraz inne elementy jego 
wyglądu; odnośne oznaczenia prawne, 
takie jak ostrzeżenia zdrowotne i znaki 
akcyzy pozostają na opakowaniu.

Or. en

Poprawka 149
Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36 c) „wyrób tytoniowy o obniżonym 
ryzyku” oznacza wszelkie wyroby 
tytoniowe, które przedstawiają obniżone w 
stosunku do tradycyjnych wyrobów 
tytoniowych ryzyko wystąpienia chorób 
powodowanych przez tradycyjne wyroby 
tytoniowe;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawkami do art. 17. Po zdobyciu przez odpowiednie organy 
dowodów naukowych na to, że nowatorskie wyroby tytoniowe charakteryzują się niższą 
szkodliwością, należałoby przewiedzieć skuteczne instrumenty regulacyjne i przewidzieć 
możliwość prawidłowego informowania konsumentów. W przeciwnym razie zablokowane 
zostałyby inwestycje w badania, rozwój i innowacje oraz produkcja i wprowadzanie do 
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obrotu takich wyrobów, wytworzonych w taki sposób, aby mogły stanowić dla konsumentów 
mniej szkodliwą alternatywę w stosunku do tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Poprawka 150
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 151
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. el

Uzasadnienie

Maksymalną zawartość uznaje się za istotny element aktu ustawodawczego, a jakakolwiek 
zmiana takich elementów podlega zwykłej procedurze ustawodawczej.
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Poprawka 152
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 153
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 154
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Nie popieramy uprawnienia Komisji Europejskiej do przyjęcia aktów delegowanych w celu 
obniżenia maksymalnych zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla, ponieważ 
chodzi tu o istotne, a nie drugorzędne elementy dyrektywy (w rzeczywistości mogłoby to 
doprowadzić do zakazu wszelkich wyrobów tytoniowych znajdujących się obecnie na rynku), 
zgodnie z art. 290 ust. 1 TFUE. W tej kwestii uznajemy, że zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego i Rady mają podstawowe znaczenie.

Poprawka 155
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu dostosowania maksymalnych 
zawartości substancji określonych w ust. 1
do norm uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. it

Poprawka 156
Patricia van der Kammen



AM\935348PL.doc 69/125 PE510.660v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 157
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 158
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 

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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papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. xm

Uzasadnienie

Maksymalną zawartość uznaje się za istotny element aktu ustawodawczego, a jakakolwiek 
zmiana takiego elementu podlega zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 159
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz w 
oparciu dowody naukowe i zawartości 
zgłoszone przez państwa członkowskie, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 

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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tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. el

Uzasadnienie

Maksymalną zawartość uznaje się za istotny element aktu ustawodawczego, a jakakolwiek 
zmiana takich elementów podlega zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 160
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
ustanowione przez siebie maksymalne 
zawartości innych substancji wydzielanych 
przez papierosy oraz substancji 
wydzielanych przez wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy. Biorąc pod uwagę 
ewentualne normy uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym oraz w oparciu dowody 
naukowe i zawartości zgłoszone przez 
państwa członkowskie, Komisja weźmie 
pod uwagę odpowiednie rozwiązanie 
polityczne obejmujące w stosownych 
przypadkach przedstawienie wniosku w 
sprawie zmiany niniejszej dyrektywy
zgodnie z ustaleniami sprawozdania, o 
którym mowa w art. 23.
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Or. en

Poprawka 161
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Podział ustępu na ust. 3 i 3a w celu uzyskania większej jasności.

Poprawka 162
Lara Comi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Określanie maksymalnych poziomów wydzielanych substancji jest bez wątpienia działaniem 
mającym na celu zmianę istotnych elementów dyrektywy w rozumieniu art. 290 ust. 1 Traktatu 
i z tego powodu nie można go powierzyć Komisji Europejskiej bez zaangażowania 
Parlamentu i Rady.

Poprawka 163
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu dostosowania maksymalnych 
zawartości, o których mowa w ust. 3:
a) do ewentualnych norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym lub
b) w przypadku gdy dowody naukowe 
wskazują, że substancje te zwiększają 
toksyczne lub uzależniające skutki 
wywoływane przez wyroby tytoniowe, tak 
że skutki te przekraczają próg 
toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. it

Uzasadnienie

Z myślą o większej jasności należy podzielić tekst na ust. 3 i 3a oraz zmienić brzmienie części 
drugiej.

Poprawka 164
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Uzasadnienie

Tej międzynarodowej normy już używa się do oceny poprawności informacji dotyczących 
tlenku węgla.
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Poprawka 165
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. nl

Poprawka 166
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 stosując się do norm 
uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym przewidzianych do 
konkretnego celu i zatwierdzonych przez 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną.

Or. xm
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Poprawka 167
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. nl

Poprawka 168
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 stosując 
się do norm uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym przewidzianych do 
konkretnego celu i zatwierdzonych przez 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
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zgodnie z art. 22 w celu przyjęcia i 
dostosowania metod pomiaru.

Or. xm

Poprawka 169
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. W oparciu o te metody, 
przy uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
dostosowania metod pomiaru.

Or. it

Uzasadnienie

Podział ustępu na ust. 4 i 4a w celu uzyskania większej jasności.

Poprawka 170
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

(Zob. dyrektywa 2001/37/WE, motyw 31)

Poprawka 171
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Dokładność informacji dotyczących 
zawartości innych substancji 
wydzielanych przez inne wyroby tytoniowe 
do spalania sprawdza się zgodnie z normą 
ISO 8243.

Or. xm

Poprawka 172
Wim van de Camp

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 
składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 
tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych 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 
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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.

substancje wydzielane przez te wyroby i 
ich zawartość, jeżeli takie informacje 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.

Or. xm

Poprawka 173
Sylvana Rapti

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 
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.

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych, wyrobów zawierających 
nikotynę oraz wyrobów ziołowych do 
palenia 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.
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.

Or. en
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Poprawka 174
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykazowi temu towarzyszy oświadczenie 
określające powody użycia takich 
składników w tych wyrobach tytoniowych.
W wykazie tym podaje się status tych 
składników, w tym wskazuje się, czy 
zostały one zarejestrowane na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH)47, a także podaje się 
klasyfikację tych składników zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin48. Wykazowi
towarzyszą także, dostępne producentowi 
lub importerowi, dane toksykologiczne 
dotyczące tych składników w postaci 
spalonej lub niespalonej, w zależności od 
przypadku, ze szczególnym odniesieniem 
do ich wpływu na zdrowie konsumentów, 
przy uwzględnieniu m.in. ich skutków 
uzależniających. Wykaz jest sporządzany 
w porządku malejącym według masy 
każdego ze składników zawartych w 
danym wyrobie. W przypadku składników 
innych niż substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla oraz w odniesieniu do 
wydzielanych substancji, o których mowa 
w art. 4 ust. 4, producenci i importerzy 
podają użyte metody pomiaru. Państwa 
członkowskie mogą także nałożyć na 
producentów lub importerów wymóg 
przeprowadzenia innych badań, 
określonych przez właściwe organy 

Wykazowi towarzyszą także, dostępne 
producentowi lub importerowi, dane 
toksykologiczne dotyczące tych 
składników w postaci spalonej lub 
niespalonej, w zależności od przypadku, ze 
szczególnym odniesieniem do ich wpływu 
na zdrowie konsumentów, przy 
uwzględnieniu m.in. ich skutków 
uzależniających. Wykaz jest sporządzany 
w porządku malejącym według masy 
każdego ze składników zawartych w 
danym wyrobie. W przypadku składników 
innych niż substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla oraz w odniesieniu do 
wydzielanych substancji, o których mowa 
w art. 4 ust. 4, producenci i importerzy 
podają użyte metody pomiaru.
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krajowe, w celu ustalenia wpływu danych 
substancji na zdrowie, przy uwzględnieniu 
m.in. ich właściwości uzależniających i 
toksyczności.

Or. xm

Uzasadnienie

Nadmierne obciążenie administracyjne MŚP.

Poprawka 175
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Postanowienia niniejszego artykułu 
nie mają zastosowania do wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, dopóki 
nie zostaną przyjęte metody pomiaru na 
poziomie wspólnotowym w rozumieniu 
art. 4 ust. 4a.

Or. it

(Zob. dyrektywa 2001/37/WE, motyw 31)

Poprawka 176
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy 
oraz papierosy do samodzielnego 
skręcania są zwolnione z wymogu
przedstawienia danych dotyczących 
substancji wydzielanych przez te wyroby i 
ich zawartości do momentu opracowania 
metod pomiaru na szczeblu 
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wspólnotowym.

Or. xm

Uzasadnienie

Zgodnie z motywem 31 dyrektywy 2001/37/WE istnieje potrzeba opracowania na szczeblu 
wspólnotowym norm i metod pomiaru dla wyrobów tytoniowych innych niż papierosy. 
Komisja została poproszona o przedstawienie odnośnych wniosków. Do chwili obecnej nie 
opracowano jednak jeszcze takich metod.

Poprawka 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Obowiązek przekazywania danych 
dotyczących wydzielanych substancji oraz 
wartości nie obejmuje wyrobów 
tytoniowych, z wyjątkiem papierosów i 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów, do momentu opracowania 
metod pomiaru na poziomie 
wspólnotowym.

Or. de

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 178
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Poprawka 179
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze art. 15 niniejszej dyrektywy oraz przyznane Szwecji ze względów 
kulturowych wyłączenie dla tytoniu stosowanego doustnie, zasada ta powinna mieć również 
zastosowanie do przepisów dotyczących składników, jako że szwedzki tytoń jest często 
aromatyzowany.
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Poprawka 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym, w przypadku gdy 
jednoznacznie udowodnione zostało na 
drodze badań naukowych, iż dany dodatek 
zwiększa toksyczność produktu lub 
zwiększa uzależnienie.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie można zabraniać stosowania aromatów charakterystycznych, jeśli nie ma dowodów na to, 
że zwiększają one szkodliwość wyrobu tytoniowego. Każdy wyrób tytoniowy jest szkodliwy dla 
zdrowia bez względu na jego aromat i smak, nie można więc zabraniać jednego wyrobu bez 
odpowiedniego uzasadnienia.

Poprawka 181
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym. Zwolnienie 
obowiązuje w przypadku mentolu, który 
uważa się za tradycyjny aromat tytoniu, 
który nie może być klasyfikowany łącznie 
z innymi aromatami tytoniu.

Or. en
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Poprawka 182
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji tytoniu do palenia, o ile 
zastosowanie tych dodatków nie prowadzi 
do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego.

Or. en

Poprawka 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych.

Or. pl

Poprawka 184
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 zakazują 
stosowania dodatków.

Or. en

Poprawka 185
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika ze skreślenia definicji „dodatku”. Ponadto w związku z zawartym 
w pierwszym akapicie odniesieniem do zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie charakterystycznym, nie jest jasne zawarte w drugim akapicie 
odniesienie do dodatków, których zastosowanie nie prowadzi do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego. Także pojęcie „niezbędnego” charakteru dodatku w produkcji wyrobu 
nie jest jasne i mogłoby doprowadzić do braku zgodności decyzji państw członkowskich.

Poprawka 186
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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.

Or. it

Poprawka 187
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 188
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 189
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) kofeiny, tauryny oraz innych dodatków i 
związków pobudzających, które – jak 
dowiedziono naukowo – zwiększają 
poziom energii i witalności,

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na brak precyzji powyższych pojęć wniosek Komisji prowadzi do niepewności 
prawnej.

Poprawka 190
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
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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.

takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu, w przypadku, gdy 
jednoznacznie udowodnione zostało na 
drodze badań naukowych, iż dany dodatek 
zwiększa toksyczność produktu lub 
ułatwia uzależnienie. Filtry i kapsułki nie 
zawierają tytoniu.

Or. pl

Poprawka 191
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Ma zastosowanie prawdopodobnie jedynie do wersji francuskiej.

Poprawka 192
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Do urządzeń technicznych mających 
na celu zmniejszanie określonych 
szkodliwych składników dymu 
tytoniowego i zwiększenie stopnia 
podatności wyrobów tytoniowych na 
biodegradację, nie mają zastosowania 
przepisy ust. 5.

Or. it

Poprawka 193
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 194
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli dowody naukowe i doświadczenia skreślony
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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.

Or. es

Poprawka 195
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
zwolnienia określonego w ust. 1, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

skreślony

Or. nl

Poprawka 196
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywą powinny być objęte wszystkie wyroby tytoniowe z uwagi na ich negatywny wpływ 
na zdrowie ludzkie, niezależnie od grupy wiekowej konsumentów.

Poprawka 197
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 198
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 199
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. es

Poprawka 200
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
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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.

są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. xm

Uzasadnienie

Wprowadzanie nowych obowiązków dotyczących odnośnych wyrobów tytoniowych wpływa na 
zakres art. 6, dlatego też powinno pozostać w gestii współprawodawców i podlegać zwykłej 
procedurze ustawodawczej.

Poprawka 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 stosowania 
doustnego są zwolnione z zakazów 
określonych w ust. 1 i 5.

Or. de

Uzasadnienie

Konsumpcja tradycyjnej tabaki i tytoniu do żucia ogranicza się do nielicznych regionów 
Europy i stanowi element obyczajowości. Ponadto konsumentami tabaki i tytoniu do żucia są 
głównie osoby starsze. Również w przypadku przepisów dotyczących etykietowania zgodnie z 
art. 10 i 11 do tabaki i tytoniu do żucia zastosowanie mają te same, mniej restrykcyjne 
przepisy niż przepisy mające zastosowanie do cygar, cygaretek i tytoniu fajkowego. Dlatego w 
art. 6 powinno obowiązywać to samo zwolnienie.
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Poprawka 202
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, tytoń do fajki wodnej i 
wyroby tytoniowe bezdymne są zwolnione 
z zakazów określonych w ust. 1 i 5.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu zniesienia tego zwolnienia, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. it

Uzasadnienie

Badanie Eurobarometr wykazało, że palenie fajek wodnych jest bardziej popularne wśród 
młodzieży i studentów niż wśród innych grup ludności.

Poprawka 203
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Zwolnieniu podlega również tabaka.
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.
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Or. de

Poprawka 204
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. de

Poprawka 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Tytoń do stosowania doustnego 
(snus) wyłącza się z przepisów art. 6 ust. 1, 
2 i 3.

Or. sv

Poprawka 206
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze art. 15 niniejszej dyrektywy, wprowadzanie przepisów dotyczących tytoniu 
stosowanego doustnie nie leży w jej zakresie.

Poprawka 207
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 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, 
które umieszcza się na elemencie 
otwierającym opakowanie wyrobu 
tytoniowego, 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.

Or. el
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Uzasadnienie

Pasek akcyzy powinien znajdować się na elemencie otwierającym opakowanie wyrobu 
tytoniowego, by otwarcie opakowania powodowało zniszczenie paska, zapobiegając 
wielokrotnemu użyciu tegoż, a tym samym nielegalnemu handlowi.

Poprawka 208
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 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 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.

Or. en

Poprawka 209
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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,

3. Ostrzeżenia zdrowotne drukuje się w 
nieusuwalny, trwały i widoczny sposób.
Wszelkie stosowane znaki akcyzy,
oznaczenia ceny, oznaczenia 
umożliwiające śledzenie ruchu i 
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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.

pochodzenia, zabezpieczenia lub 
wszelkiego rodzaju osłony, torebki, 
obwoluty, pudełka czy też inne środki 
zapewniają widoczność i czytelność 
ostrzeżeń zdrowotnych. To samo dotyczy 
projektu otwarcia opakowania 
jednostkowego.

Or. en

Poprawka 210
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ostrzeżenia zdrowotne na głównej 
płaszczyźnie opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego były w pełni 
widoczne. Podczas wprowadzania 
wyrobów tytoniowych do obrotu 
stosowane osłony, torebki, obwoluty, 
pudełka lub inne środki zapewniają 
widoczność i czytelność ostrzeżeń 
zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 211
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ostrzeżenia zdrowotne w żaden sposób 
nie ukrywają ani nie zasłaniają znaków 
akcyzy, oznaczeń ceny, oznaczeń 

5. Ostrzeżenia zdrowotne w żaden sposób 
nie ukrywają ani nie zasłaniają znaków 
akcyzy, które umieszcza się na elemencie 
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umożliwiających śledzenie ruchu i 
pochodzenia ani zabezpieczeń na 
opakowaniach jednostkowych.

otwierającym opakowanie wyrobów 
tytoniowych, oznaczeń ceny, oznaczeń 
umożliwiających śledzenie ruchu i 
pochodzenia ani zabezpieczeń na 
opakowaniach jednostkowych.

Or. el

Uzasadnienie

Pasek akcyzy powinien znajdować się na elemencie otwierającym opakowanie wyrobów 
tytoniowych, by otwarcie opakowania powodowało zniszczenie paska, zapobiegając 
wielokrotnemu użyciu tegoż, a tym samym nielegalnemu handlowi.

Poprawka 212
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wizerunki opakowań jednostkowych i 
opakowań zbiorczych, przeznaczonych dla 
konsumentów w Unii, są zgodne 
przepisami niniejszego rozdziału.

7. Opcjonalne wizerunki opakowań 
jednostkowych i opakowań zbiorczych, 
przeznaczonych dla konsumentów w Unii, 
są zgodne z przepisami niniejszego 
rozdziału.

Or. el

Uzasadnienie

Wprowadzenie ostrzeżeń obrazkowych należy pozostawić w gestii poszczególnych państw 
członkowskich.

Poprawka 213
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W celu ochrony zdrowia publicznego 
państwa członkowskie mogą utrzymać lub 
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wprowadzić krajowe zasady dotyczące 
etykietowania i opakowania wyrobów 
tytoniowych, które wykraczają poza 
przepisy określone w niniejszej 
dyrektywie, w tym utrzymać lub 
wprowadzić przepisy umożliwiające 
standardowe opakowanie wyrobów 
tytoniowych.

Or. en

Poprawka 214
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

Or. el

Uzasadnienie

Takich wymiarów nie da się stosować na wszystkich rodzajach opakowań. W ten sposób 
wprowadzi się pośrednio jednolitość wymiarów, kształtu i prezentacji opakowań, co spotęguje 
zakłócenia konkurencji.

Poprawka 215
Sylvana Rapti
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

Or. en

Poprawka 216
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.
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Or. it

Poprawka 217
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych
pogrubioną czcionką Helvetica na białym 
lub kolorowym tle. W przypadku tytoniu 
do samodzielnego skręcania papierosów 
wiadomość informacyjną drukuje się na 
płaszczyźnie widocznej po otwarciu 
opakowania jednostkowego. Zarówno 
ostrzeżenie ogólne, jak i wiadomość 
informacyjna zajmują 50 % płaszczyzny, 
na której są wydrukowane.

Or. it

Poprawka 218
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
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widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
mogą zajmować maksymalnie 50 % 
płaszczyzny, na której są wydrukowane.

Or. de

Poprawka 219
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych
w sposób umożliwiający ich pełną 
widoczność i zajmujący większość 
dostępnej płaszczyzny. W przypadku 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów wiadomość informacyjną
drukuje się na płaszczyźnie widocznej po 
otwarciu opakowania jednostkowego.
Zarówno ostrzeżenie ogólne, jak 
i wiadomość informacyjna zajmują 50 % 
płaszczyzny, na której są wydrukowane.

Or. pt

Poprawka 220
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
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stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 45 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane. W przypadku tytoniu do 
palenia innego niż papierosy oraz tytoniu 
do samodzielnego skręcania papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Zarówno ostrzeżenie ogólne, jak i 
wiadomość informacyjna zajmują 50 % 
płaszczyzny, na której są wydrukowane.

Or. en

Poprawka 221
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 50 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

Or. it
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Uzasadnienie

Określanie formatu ostrzeżeń zdrowotnych z uwzględnieniem wyrażonej w milimetrach 
wysokości i szerokości eliminuje z rynku wiele formatów opakowań i ujednolica formę i 
prezentację samego opakowania, co zagraża wartości rynkowej i zwiększa ryzyko 
nielegalnego handlu, a jednocześnie nie przynosi korzyści z punktu widzenia ochrony 
zdrowia. Takie postanowienia miałyby znaczne skutki pod względem zatrudnienia i finansów 
publicznych. Przepisy tego ustępu łamią ponadto porozumienia TBT i TRIPS Światowej 
Organizacji Handlu (WTO).

Poprawka 222
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) dostosowania brzmienia ostrzeżeń 
zdrowotnych określonych w ust. 1 i 2 do 
postępu naukowego i zmian sytuacji 
rynkowej;
b) określenia umiejscowienia, formatu, 
układu i wyglądu ostrzeżeń zdrowotnych 
określonych w tym artykule, w tym 
rodzaju czcionki i koloru tła.

Or. nl

Poprawka 223
Wim van de Camp

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 

skreślona
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rodzaju czcionki i koloru tła.

Or. xm

Poprawka 224
Franz Obermayr

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

Or. de

Poprawka 225
Lara Comi

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

Or. it

Poprawka 226
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b
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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

Or. es

Poprawka 227
Matteo Salvini

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.

b) określenia układu i wyglądu ostrzeżeń 
zdrowotnych określonych w tym artykule, 
w tym rozmiaru czcionki i koloru tła, przy 
uwzględnieniu wymogów językowych 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. it

Poprawka 228
Adam Bielan

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.

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

Or. pl

Poprawka 229
Konstantinos Poupakis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) składają się z ostrzeżenia tekstowego 
wymienionego w załączniku I;

Or. el

Uzasadnienie

Wprowadzenie obrazów należy pozostawić w gestii poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 230
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 85 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. en

Poprawka 231
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 232
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują przynajmniej 50% i 
maksymalnie 65% zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. de

Poprawka 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 43% zewnętrznego obszaru na 
przedniej oraz 62% zewnętrznego obszaru 
na tylnej płaszczyźnie opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego;

Or. de

Poprawka 234
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zajmują 75 % zewnętrznego obszaru c) zajmują 50 % zewnętrznego obszaru 
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zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. xm

Poprawka 235
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 50 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. en

Poprawka 236
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 50 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. it

Poprawka 237
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 50 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. el

Uzasadnienie

Rozmiary ostrzeżeń zdrowotnych należy zwiększać w rozsądnym zakresie; ostrzeżenia te nie 
powinny zajmować więcej niż 50% powierzchni opakowania wyrobu tytoniowego.

Poprawka 238
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 50 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. en

Poprawka 239
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 50 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. pt
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Poprawka 240
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 50% zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. de

Poprawka 241
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 50 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. it

Uzasadnienie

Zwiększenie rozmiaru ostrzeżeń do 50% jest w zupełności wystarczające i odpowiednie dla 
zagwarantowania osiągnięcia celu informowania konsumentów. Nie dowiedziono, że 
zwiększenie rozmiaru ostrzeżeń wpływa na ograniczenie palenia. Przewidzenie rozmiaru 
ostrzeżeń stanowiącego 75% płaszczyzny opakowania zagraża przestrzeganiu praw 
podstawowych chronionych przez UE oraz umowy WTO dotyczące ochrony własności 
intelektualnej i znaku handlowego.

Poprawka 242
Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 50 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. es

Poprawka 243
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

Or. it

Uzasadnienie

Umieszczanie ostrzeżeń zdrowotnych przy górnej krawędzi opakowania byłoby jednoznaczne 
ze zerwaniem ich przy otwieraniu i koniecznością umieszczania znaków akcyzy w dolnej 
części opakowania, z której znaki te nie byłyby zrywane przy otwieraniu opakowania i w 
mogłyby tym samym zostać ponownie użyte. Narzucanie takiego samego umiejscowienia 
wszystkich informacji na opakowaniu ograniczyłoby stosowanie znaku marki, który mógłby 
być umieszczany w innym układzie niż ostrzeżenia zdrowotne.

Poprawka 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

Or. de

Poprawka 245
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

Or. it

Poprawka 246
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

Or. it
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Uzasadnienie

Ma to na celu umożliwienie konsumentowi rozpoznania marki nabywanego wyrobu.

Poprawka 247
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

Or. xm

Poprawka 248
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zachowują format, układ, wygląd i 
proporcje określone przez Komisję na 
podstawie ust. 3;

skreślona

Or. de

Poprawka 249
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. el

Uzasadnienie

Takich wymiarów nie da się stosować na wszystkich rodzajach opakowań. W ten sposób 
wprowadzi się pośrednio jednolitość wymiarów, kształtu i prezentacji opakowań, co spotęguje 
zakłócenia konkurencji. Ponadto w danym artykule lit. c) dotyczy rozmiarów zewnętrznego 
obszaru opakowania jednostkowego, zatem bezcelowe jest wprowadzanie wymiarów 
odnoszących się do jednostkowego opakowania (paczki) papierosów.

Poprawka 250
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

(i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
(ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. xm

Poprawka 251
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w przypadku opakowań jednostkowych skreślona
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papierosów, mają następujące wymiary:
(i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
(ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. en

Poprawka 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. de

Poprawka 253
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. it

Poprawka 254
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. it

Poprawka 255
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. pt

Poprawka 256
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. it
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Uzasadnienie

Określanie formatu ostrzeżeń zdrowotnych z uwzględnieniem wyrażonej w milimetrach 
wysokości i szerokości eliminuje z rynku wiele formatów opakowań i ujednolica formę i 
prezentację samego opakowania, co zagraża wartości rynkowej i zwiększa ryzyko 
nielegalnego handlu, a jednocześnie nie przynosi korzyści z punktu widzenia ochrony 
zdrowia. Takie postanowienia miałyby znaczne skutki pod względem zatrudnienia i finansów 
publicznych. Przepisy tego ustępu łamią ponadto porozumienia TBT i TRIPS Światowej 
Organizacji Handlu (WTO).

Poprawka 257
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm;
ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm.

Or. es

Poprawka 258
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 259
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g – punkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm; (i) wysokość: maksymalnie 43 mm;

Or. de

Poprawka 260
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm; (i) wysokość: nie mniejsza niż 68 mm;

Or. en

Poprawka 261
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm. skreślony

Or. es

Poprawka 262
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. nl

Poprawka 263
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. xm

Poprawka 264
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de
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Poprawka 265
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Uzasadnienie

Proporcje ostrzeżeń zdrowotnych uznaje się za istotny element aktu ustawodawczego, a 
jakakolwiek zmiana takich elementów podlega zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 267
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) określenia formatu, układu i wyglądu 
ostrzeżeń zdrowotnych;

Or. it
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