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Poprawka 268
Matteo Salvini

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 układu, wyglądu (w tym 
rodzaju i rozmiaru czcionki), rotacji i 
proporcji ostrzeżeń zdrowotnych, z 
uwzględnieniem wymogów językowych w 
każdym państwie członkowskim;

Or. it

Poprawka 269
Adam Bielan

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, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych;

Or. pl

Poprawka 270
Lara Comi

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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Uzasadnienie

Uprawnienia przekazane w tym ustępie umożliwiają Komisji zmianę istotnych elementów 
dyrektywy bez należytego zaangażowania Parlamentu Europejskiego i Rady, co jest również 
niezgodne z postanowieniami art. 290 ust. 1 TFUE. Ponadto pozostawienie Komisji swobody 
w zakresie ustalania kryterium rotacji ostrzeżeń mogłoby spowodować ryzyko wyczerpania 
zapasów i niemożliwość dostosowania produkcji w czasie przewidzianym przez samą rotację.

Poprawka 271
Pablo Arias Echeverría

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. es

Poprawka 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślona

Or. de
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Poprawka 273
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślona

Or. it

Poprawka 274
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Chodzi tu o elementy istotne, a nie drugorzędne, dlatego też wyłączenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady i powierzenie zadania dokonania zmian Komisji Europejskiej nie jest 
właściwe. Ponadto nie jest jasne, w jaki sposób miałoby być możliwe zapewnienie 
integralności i widoczności ostrzeżeń zdrowotnych, jeśli Komisja zadecyduje zezwolić na 
naruszenie ostrzeżeń podczas otwierania opakowań.
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Poprawka 275
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skręcania papierosów
1. Tytoń do palenia inny niż papierosy i 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów jest zwolniony z obowiązków
w zakresie zamieszczania wiadomości 
informacyjnej określonej w art. 8 ust. 2 
oraz zamieszczania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych określonych w art. 9. Oprócz 
ostrzeżenia ogólnego określonego w art. 8 
ust. 1 na każdym opakowaniu 
jednostkowym i opakowaniu zbiorczym 
tych wyrobów zamieszcza się ostrzeżenie 
tekstowe wymienione w załączniku I. 
Ostrzeżenie ogólne określone w art. 8 ust. 
1 zawiera informacje o pomocy w 
zaprzestaniu palenia zgodnie z art. 9 ust. 1 
lit. b).
Ostrzeżenie ogólne drukuje się na 
najbardziej widocznej płaszczyźnie 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego. Ostrzeżenia tekstowe 
wymienione w załączniku I stosowane są 
na zmianę, tak aby zagwarantować ich 
regularne występowanie na 
opakowaniach. Ostrzeżenia te drukuje się 
na drugiej pod względem widoczności 
płaszczyźnie opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego.
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2. Ostrzeżenie ogólne, o którym mowa w 
ust. 1, zajmuje 30 % zewnętrznego 
obszaru odpowiedniej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego. Proporcja ta wzrasta do 32 % 
w przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują dwa języki urzędowe, 
oraz do 35 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe. 
3. Ostrzeżenie tekstowe, o którym mowa w 
ust. 1, zajmuje 40 % zewnętrznego 
obszaru odpowiedniej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego. Proporcja ta wzrasta do 45 % 
w przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują dwa języki urzędowe, 
oraz do 50 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe. 
4. Ostrzeżenie ogólne i ostrzeżenie 
tekstowe, o których mowa w ust. 1, są:

a) drukowane czarną, pogrubioną 
czcionką Helvetica na białym tle. W celu 
dostosowania wymogów językowych 
państwa członkowskie mogą ustalić 
rozmiar czcionki, pod warunkiem że 
rozmiar czcionki określony w ich 
przepisach jest taki, że wymagany tekst 
zajmuje proporcjonalnie możliwie 
największą część powierzchni dla niego 
przeznaczonej;
b) wyśrodkowane w obszarze, w którym 
wymagane jest ich wydrukowanie, 
równolegle do górnej krawędzi 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;
c) otoczone czarną ramką o szerokości od 
3 do 4 mm w obrębie płaszczyzny 
przeznaczonej na tekst ostrzeżenia.
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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.

Or. en

Poprawka 276
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się pozwolić na stosowanie nieusuwalnych etykiet, aby ułatwić umieszczanie 
szerszych tekstów ostrzegawczych na wyrobach tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów, w przypadku których często używa się opakowań 
innych niż kartonowe.

Poprawka 277
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 278
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ostrzeżenie ogólne, o którym mowa w 
ust. 1, zajmuje maksymalnie 17%
zewnętrznego obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 19% w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 21% w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują trzy języki urzędowe.

Or. de

Poprawka 279
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 280
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 281
Franz Obermayr
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Ostrzeżenie tekstowe, o którym mowa w 
ust. 1, zajmuje maksymalnie 22%
zewnętrznego obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 25% w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 29% w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują trzy języki urzędowe.

Or. de

Poprawka 282
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów 
podlegają zasadom odpowiadającym przepisom określonym w dyrektywie 2001/37/WE. Ustęp 
ten był częścią tych przepisów.
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Poprawka 283
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów 
podlegają zasadom odpowiadającym przepisom określonym w dyrektywie 2001/37/WE. Ustęp 
ten był częścią tych przepisów. Zgodnie z motywem 18 dyrektywy 2001/37/WE powinno się 
pozwolić na stosowanie nieusuwalnych etykiet w celu ułatwienia wprowadzenia wymagań tej 
dyrektywy dotyczących etykietowania.

Poprawka 284
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) drukowane czarną, pogrubioną czcionką 
Helvetica na białym tle. W celu 
dostosowania wymogów językowych 
państwa członkowskie mogą ustalić 
rozmiar czcionki, pod warunkiem że 

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

rozmiar czcionki określony w ich 
przepisach jest taki, że wymagany tekst 
zajmuje proporcjonalnie możliwie 
największą część powierzchni dla niego 
przeznaczonej;

Or. en

Poprawka 285
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 286
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) otoczone czarną ramką o szerokości od 2
do 3 mm w obrębie płaszczyzny 
przeznaczonej na tekst ostrzeżenia.

Or. de

Poprawka 287
Patricia van der Kammen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 288
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. es

Poprawka 289
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób tytoniowy może szkodzić 
Twojemu zdrowiu oraz powoduje 
uzależnienie.

Ten wyrób tytoniowy może szkodzić 
Twojemu zdrowiu oraz powoduje 
uzależnienie, ale stanowi znacznie 
mniejsze zagrożenie dla Twojego zdrowia 
niż palenie.
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Or. en

Uzasadnienie

Ważniejsze jest informowanie o względnym zagrożeniu niż składanie nieprecyzyjnych 
oświadczeń o szkodliwości. Proponowane ostrzeżenie stanowi wyraźny, oparty na dowodach 
sygnał dla palaczy.

Poprawka 290
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób tytoniowy może szkodzić
Twojemu zdrowiu oraz powoduje 
uzależnienie.

Ten wyrób tytoniowy szkodzi Twojemu 
zdrowiu oraz powoduje uzależnienie.

Or. en

Poprawka 291
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób tytoniowy może szkodzić 
Twojemu zdrowiu oraz powoduje 
uzależnienie.

Ten wyrób tytoniowy szkodzi Twojemu 
zdrowiu oraz powoduje uzależnienie.

Or. el

Poprawka 292
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 293
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 294
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sugerują, że dany wyrób tytoniowy jest 
mniej szkodliwy niż inne lub że jest 
ożywczy, dodaje energii, ma lecznicze, 
odmładzające, naturalne, organiczne lub 

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

innego rodzaju pozytywne skutki dla 
zdrowia;

Or. de

Uzasadnienie

Termin „skutki społeczne” prowadziłby do niepewności prawnej, gdyż jest nieprecyzyjny.

Poprawka 295
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) sugerują, że dany wyrób tytoniowy jest 
ożywczy, dodaje energii, ma lecznicze, 
odmładzające lub innego rodzaju 
pozytywne skutki dla zdrowia;

Or. it

Uzasadnienie

Odniesienia do skutków naturalnych, organicznych lub do wymiaru społecznego należy 
skreślić, ponieważ mogłyby być one interpretowane zbyt szeroko i swobodnie, powodując 
ryzyko zaszkodzenia celowi przekazywania konsumentom zasadniczych informacji 
merytorycznych. Oznaczałoby to złamanie różnych przepisów TFUE dotyczących praw 
podstawowych, w tym prawa własności, swobody wypowiedzi i prawa konsumenta do 
otrzymywania informacji o produkcie, a także zasad WTO.

Poprawka 296
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odnoszą się do aromatu, smaku, 
środków aromatyzujących lub innych 

skreślona
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dodatków bądź ich braku;

Or. it

Uzasadnienie

Litera c) zostaje skreślona, ponieważ poddaje się szerokiej i swobodnej interpretacji, co może 
zaszkodzić celowi przekazywania konsumentom zasadniczych informacji merytorycznych 
dotyczących wyrobu, na przykład dotyczących zawartości mieszanki „American Blend”. Taki 
zapis doprowadziłby do złamania różnych przepisów TFUE dotyczących praw podstawowych, 
w tym prawa własności, swobody wypowiedzi i prawa konsumenta do otrzymywania 
informacji o produkcie, a także zasad WTO.

Poprawka 297
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sprawiają, że wyrób przypomina 
produkt spożywczy.

d) w przypadku tytoniu do stosowania 
doustnego sprawiają, że wyrób 
przypomina produkt spożywczy.

Or. it

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa przewiduje taki wymóg jedynie w odniesieniu do wyrobów tytoniowych do 
stosowania doustnego i taki zapis należy utrzymać, gdyż w przeciwnym razie można by 
powiedzieć, że papierosy przypominają słodycze, jak np. czekoladowe papierosy, które są 
dostępne na rynku w państwach członkowskich.

Poprawka 298
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 
znaki handlowe, oznaczenia graficzne i 

skreślony
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inne, kolory wprowadzające w błąd, 
wkładki lub inne dodatkowe materiały, 
takie jak naklejki, nalepki, materiały typu 
onsert, zdrapki i etui, lub też takie 
elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

Or. de

Poprawka 299
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Teksty, nazwy, znaki towarowe, 
symbole oraz inne znaki sugerujące, że 
konkretny wyrób tytoniowy jest mniej 
szkodliwy niż inne, nie są stosowane na 
opakowaniach wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję zastąpiono tekstem artykułu 7 dyrektywy 2001/37/WE.

Poprawka 300
Konstantinos Poupakis

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

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

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

Or. el

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie dyrektywy przewiduje zakaz sprzedaży papierosów o średnicy mniejszej 
od 7,5 mm. Ze stosownych badań nie wynika jednak, że przepisy te przyczynią się do 
osiągnięcia celów dyrektywy. Wręcz przeciwnie, zakaz taki oznacza zakłócenie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i wolnej konkurencji, gdyż jest oczywiste, że palacze 
bądź wybiorą wyroby tytoniowe o dostępnej średnicy, by zaspokoić potrzebę palenia, bądź 
sięgną po wyroby nielegalne.

Poprawka 301
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 302
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 303
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 305
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\935995PL.doc 23/118 PE510.679v02-00

PL

elementy lub cechy mogą być związane z 
kształtem samego wyrobu tytoniowego. 
Papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm 
uważa się za wprowadzające w błąd.

konsumentom informacji merytorycznych 
na temat wyrobu. Znaki handlowe 
zarejestrowane przed dniem wejścia w
życie niniejszej dyrektywy nie mogą zostać 
zabronione.

Or. it

Uzasadnienie

Niektóre zakazy ujęte w tym ustępie zostały skreślone, gdyż oznaczałyby zniesienie istotnych 
elementów zarejestrowanych znaków handlowych, które są stosowane od lat, oraz 
uniemożliwiłyby przekazywanie konsumentom informacji merytorycznych dotyczących 
wyrobu, co byłoby jednoznaczne ze złamaniem różnych postanowień TFUE dotyczących praw 
podstawowych, a także zasad WTO. Zakaz cienkich papierosów zostaje skreślony, gdyż 
pobudziłby przemyt tych wyrobów. Poza tym zakaz ten nie opiera się na dowodach 
naukowych i wywołałby znaczne skutki w dziedzinie zatrudnienia i finansów publicznych.

Poprawka 306
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na opakowaniu wyrobów tytoniowych 
nie wolno używać symboli, nazw, znaków 
handlowych, tekstów, wkładek, zdrapek, 
etui ani innego rodzaju elementów, które 
sugerowałyby, że dany wyrób tytoniowy 
jest mniej szkodliwy niż inne, lub które 
mogłyby wprowadzać konsumenta w błąd
co do szkodliwości wyrobów tytoniowych.

Or. es

Poprawka 307
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dopuszcza się możliwość wskazania 
na opakowaniu jednostkowym odmiany 
tytoniu użytej do produkcji wyrobu oraz 
jej kraju pochodzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest niedopuszczenie do dyskryminacji między różnymi odmianami tytoniu 
(zob. motyw 16) oraz właściwe informowanie konsumenta o rodzaju nabywanego przez niego 
produktu.

Poprawka 308
Preslav Borissov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Na opakowaniu jednostkowym 
umieszcza się etykietę z napisem 
„Wszystkie papierosy są równie 
szkodliwe”.

Or. en

Uzasadnienie

Ten napis uzmysłowi konsumentom, że papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm lub 
papierosy mentolowe stanowią takie samo zagrożenie jak zwykłe papierosy.

Poprawka 309
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 310
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 311
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Zakaz odnoszący się do niektórych aspektów opakowania papierosów doprowadziłby do 
ułatwienia nielegalnego handlu, zmniejszenia wyboru, jakim dysponuje konsument, oraz 
ograniczenia innowacji i konkurencji. Prawa własności intelektualnej zostałyby zniesione lub 
co najmniej ograniczone. Z punktu widzenia rynku wewnętrznego lub zdrowia publicznego nie 
ma żadnego uzasadnienia takich przepisów, które poza tym doprowadziłyby do zakazu 
obecnie istniejących wyrobów. Co więcej, takie wymogi są nieproporcjonalne.

Poprawka 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostokąta. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki,
walca lub pudełka.

Or. de

Uzasadnienie

Wyprodukowanie prostego opakowania w kształcie prostopadłościanu jest stosunkowo łatwe. 
Natomiast opracowanie złożonego kształtu opakowania wymaga dużej wiedzy eksperckiej 
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oraz skomplikowanego procesu produkcji z użyciem specjalnych maszyn. Już z tego powodu 
produkt trudniej podrobić. Kwestia dotycząca wprowadzania w błąd konsumenta została 
uregulowana przepisami dotyczącymi oznaczania opakowania w innym miejscu.

Poprawka 313
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Opakowania tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów od dziesiątków lat przybierają 
różnorakie kształty i formy, a Komisja nie przedstawia żadnych naukowych dowodów 
przemawiających za takim stopniem ujednolicenia. Deklarowany cel jest zatem niejasny, 
podczas gdy konsekwencje propozycji oznaczałyby de facto wprowadzenie zakazu licznych 
istniejących produktów.

Poprawka 314
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 315
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ustalanie minimalnej liczby papierosów w opakowaniu jednostkowym i minimalnej wagi 
opakowania jednostkowego tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów pozbawia 
konsumentów wyboru, zwłaszcza tych, którzy rozważają ograniczenie palenia.
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Poprawka 316
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostokąta. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów lub drobno 
krojonego tytoniu zawiera co najmniej 40 
g tytoniu.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wykluczałby sprzedaż drobno krojonego tytoniu do samodzielnego skręcania 
w puszkach, mimo że ocena skutków nie zawiera konkretnego uzasadnienia takiej decyzji.

Poprawka 317
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 318
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 319
Toine Manders
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 320
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Kwestię opakowań należy potraktować elastycznie, ponieważ z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego nie ma konkretnego powodu do wprowadzania ograniczeń, w tym również w 
kontekście dyrektywy 2007/54/WE.
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Poprawka 321
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Zakaz odnoszący się do niektórych aspektów opakowania papierosów lub materiału, z jakiego 
wykonano to opakowanie, doprowadziłby do ułatwienia nielegalnego handlu, zmniejszenia 
wyboru, jakim dysponuje konsument, oraz ograniczenia innowacji i konkurencji. Prawa 
własności intelektualnej zostałyby zniesione lub co najmniej ograniczone. Z punktu widzenia 
rynku wewnętrznego lub zdrowia publicznego nie ma żadnego uzasadnienia takich przepisów, 
które poza tym doprowadziłyby do zakazu obecnie istniejących wyrobów. Co więcej, takie 
wymogi są nieproporcjonalne.

Poprawka 322
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Opakowanie papierosów może być 
wykonane z kartonu lub z miękkiego 
materiału, bezpiecznego dla wyrobu i dla 
użytkownika oraz przyjaznego dla 
środowiska, i nie posiada zamknięcia, 
które można ponownie zamknąć lub 
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Otwierane do góry wieczko opakowania 
papierosów jest przymocowane tylko do 
tylnej części opakowania.

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

Or. el

Poprawka 323
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Usuwając przeszkody w handlu na jednolitym rynku, standardowe, jednolite opakowanie 
wydaje się najlepszą opcją gwarantującą ochronę zdrowia i konsumentów, zwiększając 
oddźwięk ostrzeżeń dotyczących zdrowia wśród tych, którzy jeszcze nie palą – zniechęcając do 
palenia zwłaszcza młodych ludzi – i unikając strategii identyfikacji marki kierowanych do 
konkretnych grup konsumentów.

Poprawka 324
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy zezwalać na umieszczanie na pojedynczych sztukach papierosów żadnych oznaczeń 
marki, wzorów czy dekoracji.

Poprawka 325
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. nl

Poprawka 326
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 327
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. it

Poprawka 328
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 329
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. de

Poprawka 330
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Uprawnienia przekazane w tym ustępie umożliwiają Komisji zmianę istotnych elementów 
dyrektywy bez należytego zaangażowania Parlamentu Europejskiego i Rady, co jest również 
niezgodne z postanowieniami art. 290 ust. 1 TFUE. 

Poprawka 331
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu wprowadzenia 
obowiązku stosowania opakowań 

skreślony
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jednostkowych w kształcie 
prostopadłościanu lub walca dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń, 
jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. nl

Poprawka 332
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 333
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. it

Poprawka 334
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Kształt opakowania papierosów lub tytoniu do samodzielnego skręcania określa art. 13 ust. 1 
proponowanej dyrektywy. Wniosek w sprawie kształtu opakowań innych wyrobów 
tytoniowych powinien zostać objęty procedurą ustawodawczą, ponieważ dotyczy to istotnych 
kwestii konkurencji i swobody na rynku wewnętrznym.

Poprawka 336
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Uprawnienia przekazane w tym ustępie umożliwiają Komisji zmianę istotnych elementów 
dyrektywy bez należytego zaangażowania Parlamentu Europejskiego i Rady, co jest również 
niezgodne z postanowieniami art. 290 ust. 1 TFUE. 

Poprawka 337
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Opakowania jednostkowe papierosów i 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów spełniają wymogi dotyczące 
jednolitego opakowania określone przez 
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Komisję na mocy ust. 4b niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 338
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, środki dotyczące zasad 
jednolitego opakowania dla opakowań 
jednostkowych papierosów i tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 21.

Or. en

Poprawka 339
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Mając na uwadze umożliwienie 
skutecznego śledzenia ruchu i 
pochodzenia, państwa członkowskie
wymagają, aby na wszystkich 
opakowaniach jednostkowych, 
opakowaniach i wszelkich opakowaniach 
zbiorczych papierosów umieszczano 
niepowtarzalne, bezpieczne i nieusuwalne 
oznakowanie identyfikacyjne (dalej zwane
niepowtarzalnym identyfikatorem), jak 
kody czy pieczęcie, lub aby stanowiły one 
cześć tych opakowań. W przypadku 
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przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

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

Or. en

Poprawka 340
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 341
Ildikó Gáll-Pelcz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 342
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem. Aby 
zapewnić integralność niepowtarzalnych 
identyfikatorów, drukuje się je lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się ich ani nie 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie opakowania jednostkowe 
wyrobów tytoniowych były opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem oraz 
cyfrowym znakiem akcyzy umieszczonym 
przy użyciu atramentu sympatycznego.
Aby zapewnić integralność 
niepowtarzalnych identyfikatorów, drukuje 
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zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

się je lub umieszcza w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się ich 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny; identyfikatory te nie 
mogą być też ukrywane ani zasłaniane 
poprzez otwarcie opakowania. W 
przypadku wyrobów wyprodukowanych 
poza Unią obowiązki określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie 
tylko do wyrobów przeznaczonych lub 
wprowadzanych na rynek Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu krajach wykorzystuje się nowa generację nowoczesnych, cyfrowych znaków akcyzy. 
Znak taki wykorzystuje atrament sympatyczny i zawiera niepowtarzalny, tajny kod z danymi 
każdego opakowania. Znaki akcyzy umożliwiają sprawdzenie, czy wyroby są autentyczne, czy 
podrobione i można w nich zakodować obszerne informacje, które są przesyłane do 
centralnego systemu danych.  Zaletą tej techniki atramentu sympatycznego jest 
bezpieczeństwo: atrament jest niewidoczny i trudny do podrobienia.

Poprawka 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niepowtarzalny identyfikator umożliwia 
ustalenie:

2. Niepowtarzalny, bezpieczny i 
niemożliwy do powielenia identyfikator 
umożliwia ustalenie:

Or. pl

Uzasadnienie

Identyfikator powinien być bezpieczny i niemożliwy do powielenia, co oznacza, że nie może go 
stanowić szereg cyfr i liter bez dodatkowych zabezpieczeń, gdyż bez większych problemów 
tego typu zabezpieczenia są kopiowane.
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Poprawka 344
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nazwy wyrobu; e) opisu wyrobu;

Or. en

Poprawka 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nazwy wyrobu; e) opisu wyrobu;

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dostosowanie używanej terminologii do terminologii odnośnego protokołu 
WHO.

Poprawka 346
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; skreślona

Or. en
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Poprawka 347
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; g) planowanej trasy transportu, daty 
wysyłki, miejsca przeznaczenia, miejsca 
wysyłki i odbiorcy;

Or. fr

Poprawka 348
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) planowanej trasy transportu; g) planowanej trasy transportu, daty 
transportu, miejsca przeznaczenia, punktu 
wysyłki i odbiorcy;

Or. en

Poprawka 349
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w stosownych przypadkach, importera 
do Unii;

skreślona

Or. en
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Poprawka 350
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 351
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

j) danych pierwszego klienta, który nie jest 
powiązany z producentem lub importerem, 
oraz danych wszelkich znanych dalszych 
nabywców;

Or. en

Poprawka 352
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

k) faktury, numeru zamówienia i dowodów 
płatności pierwszego klienta, który nie jest 
powiązany z producentem lub importerem.
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producenta do pierwszego punktu 
detalicznego.

Or. en

Poprawka 353
Nora Berra

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 354
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby
wszystkie podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obrocie wyrobami 
tytoniowymi, od producenta do ostatniego 
podmiotu gospodarczego przed pierwszym 
punktem detalicznym, rejestrowały 
moment wejścia w posiadanie każdego 
opakowania jednostkowego, a także 
wszystkie przemieszczenia tych opakowań 
aż do momentu, w którym podmioty te 
przestały być w posiadaniu tych wyrobów.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
wszyscy producenci i importerzy w UE 
rejestrowali dane, w tym wszystkie 
przypadki przemieszczania się wyrobów i 
sprzedaż pierwszemu klientowi 
niepowiązanemu z producentem czy 
importerem. Obowiązek ten może być 
wykonywany poprzez rejestrowanie w 
formie zagregowanej, na przykład 
opakowań zbiorczych, o ile pozostaje 
możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia 
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Obowiązek ten może być wykonywany 
poprzez rejestrowanie w formie 
zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

opakowań jednostkowych.

Or. en

Poprawka 355
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny określić typ takiego urządzenia.

Poprawka 357
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Żaden podmiot gospodarczy 
uczestniczący w obrocie wyrobami 
tytoniowymi nie może zmieniać ani 
usuwać zarejestrowanych danych, jednak 
podmiot gospodarczy, który wprowadził 
dane, i inne podmioty gospodarcze, 
których dana transakcja bezpośrednio 
dotyczy, takie jak dostawca lub odbiorca, 
mogą wprowadzać uwagi do uprzednio 

5. Zarejestrowane dane należy w terminie 
przekazać do bazy danych. Żaden podmiot 
gospodarczy uczestniczący w obrocie 
wyrobami tytoniowymi nie może zmieniać 
ani usuwać danych, jednak podmiot 
gospodarczy, który wprowadził dane, i 
inne podmioty gospodarcze, których dana 
transakcja bezpośrednio dotyczy, takie jak 
dostawca lub odbiorca, mogą wprowadzać 
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wprowadzonych danych. Podmioty 
gospodarcze, których dotyczy transakcja,
dodają prawidłowe dane i odniesienie do 
poprzedniego wpisu, który ich zdaniem 
wymaga poprawienia. W wyjątkowych 
okolicznościach, pod warunkiem 
otrzymania odpowiednich dowodów, 
właściwy organ w państwie członkowskim, 
w którym nastąpiła rejestracja danych, lub, 
jeżeli miała ona miejsce poza Unią 
Europejską, właściwy organ w państwie 
członkowskim przywozu, może zezwolić 
na zmianę lub usunięcie uprzednio 
zarejestrowanych danych.

uwagi do uprzednio wprowadzonych 
danych. Podmioty gospodarcze, których 
dotyczy transakcja, dodają prawidłowe 
dane i odniesienie do poprzedniego wpisu, 
który ich zdaniem wymaga poprawienia.
W wyjątkowych okolicznościach, pod 
warunkiem otrzymania odpowiednich 
dowodów, właściwy organ w państwie 
członkowskim, w którym nastąpiła 
rejestracja danych, lub, jeżeli miała ona 
miejsce poza Unią Europejską, właściwy 
organ w państwie członkowskim 
przywozu, może zezwolić na zmianę lub 
usunięcie uprzednio zarejestrowanych 
danych. Zarejestrowane dane trzeba 
przechowywać przez okres czterech lat od 
ich wyprodukowania, chyba że któreś 
państwo członkowskie lub Komisja wniosą 
o dłuższy okres w związku z trwającym 
dochodzeniem.

Or. en

Poprawka 358
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną 
stroną trzecią, która prowadzi ośrodek 
przechowywania danych dotyczących 
danego producenta i importera. Ośrodek 
przechowywania danych fizycznie znajduje 
się na terytorium Unii. Odpowiedniość 
strony trzeciej, w szczególności jej 
niezależność i zdolności techniczne, jak też 
samą umowę, zatwierdza i monitoruje 
audytor zewnętrzny, proponowany i 
opłacany przez producenta tytoniu oraz 
zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
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członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

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

Or. en

Poprawka 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Państwa członkowskie kontrolują, aby 
producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną 
stroną trzecią, która prowadzi ośrodek 
przechowywania danych dotyczących 
danego producenta i importera. Ośrodek 
przechowywania danych fizycznie znajduje 
się na terytorium Unii. Odpowiedniość 
strony trzeciej, w szczególności jej 
niezależność i zdolności techniczne, jak też 
samą umowę, zatwierdza i monitoruje 
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audytor zewnętrzny, proponowany i 
opłacany przez producenta tytoniu oraz 
zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

audytor zewnętrzny, proponowany i 
opłacany przez producenta tytoniu oraz 
zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

Or. pl

Uzasadnienie

Obowiązkiem państw członkowskich jest sprawowanie kontroli nad danymi dostarczanymi 
przez producentów.

Poprawka 360
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Państwa członkowskie zawierają
umowy w sprawie przechowywania 
danych z niezależną stroną trzecią, która 
prowadzi ośrodek przechowywania danych 
dotyczących danego producenta i 
importera. Ośrodek przechowywania 
danych fizycznie znajduje się na terytorium 
Unii. Odpowiedzialność strony trzeciej, w 
szczególności jej niezależność i zdolności 
techniczne, jak też samą umowę, 
zatwierdza i monitoruje audytor 
zewnętrzny, który musi być wyznaczony
przez Komisję. Koszty związane z 
zawarciem umowy z audytorem oraz 
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zatwierdzany przez Komisję. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

usługi związane z zarządzaniem bazą 
danych pokrywają producenci i 
importerzy wyrobów tytoniowych. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną i stałą 
przejrzystość i dostępność ośrodków 
przechowywania danych dla właściwych 
organów państw członkowskich, Komisji i 
dla niezależnej strony trzeciej. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie lub Komisja mogą udzielić 
producentom lub importerom dostępu do 
tych informacji, o ile szczególnie 
chronione informacje handlowe pozostają 
pod odpowiednią ochroną zgodnie ze 
stosownymi przepisami krajowymi i 
unijnymi.

Or. fr

Poprawka 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Poprawka 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone widocznym 
zabezpieczeniem, odpornym na 
manipulacje, o powierzchni co najmniej 1 
cm²; zabezpieczenie to drukuje się lub 
umieszcza w nieusuwalny, trwały sposób, 
w żaden sposób nie ukrywa się go ani nie 
zasłania. W krajach członkowskich, w
których do wyrobów tytoniowych stosuje 
się znaki akcyzy, a znaki te spełniają 
powyższe wymogi, nie wymaga się 
żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Or. en

Poprawka 363
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by oprócz niepowtarzalnego 
identyfikatora wszystkie wprowadzane do 
obrotu opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych były opatrzone 
zabezpieczeniem odpornym na 
manipulacje; zabezpieczenie to drukuje się 
lub umieszcza w nieusuwalny, trwały 
sposób, w żaden sposób nie ukrywa się go 
ani nie zasłania, w tym znakami akcyzy lub 
oznaczeniami ceny lub innymi elementami 
wymaganymi prawem.
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wymaganymi prawem.

Or. es

Poprawka 364
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;
b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz
c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

Or. nl

Poprawka 365
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) określenia głównych elementów (takich 
jak czas trwania, możliwość przedłużenia, 
wymagana wiedza specjalistyczna, 
poufność) umowy, o której mowa w ust. 6, 
w tym jej regularnego monitorowania i 
oceny;
b) określenia norm technicznych, aby 
zapewnić pełną zgodność systemów 
używanych do obsługi niepowtarzalnych 
identyfikatorów oraz powiązanych funkcji 
z innymi systemami w całej Unii; oraz
c) określenia norm technicznych 
dotyczących zabezpieczeń oraz ich 
ewentualnej rotacji, a także dostosowania 
ich do postępu naukowego i technicznego 
oraz do zmian sytuacji rynkowej.

Or. es

Poprawka 366
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 367
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Protokołu mającego na celu zlikwidowanie nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi załączonego do Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia 
tytoniu dla wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów ustanawia się dziesięcioletni okres przejściowy.

Poprawka 368
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Zob. art. 8 ust. 3 Protokołu mającego na celu zlikwidowanie nielegalnego handlu wyrobami 
tytoniowymi.

Poprawka 369
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

skreślony

Or. en

Poprawka 370
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zakazują
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

1. Państwa członkowskie mogą zakazać
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Uzasadnienie

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
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to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be 
justified in different Member States because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Poprawka 371
Christian Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 372
Christian Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja uprawniona jest do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22 w 
celu dostosowania substancji i wartości 
granicznych, o których mowa w ust. 1a i 
które określono w załączniku IIa, 
uwzględniając postęp naukowy i ustalone 
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na szczeblu międzynarodowym normy, z 
poszanowaniem zasad proporcjonalności i 
niedyskryminacji oraz biorąc pod uwagę 
cel rozwijania rynku wewnętrznego przy 
wysokim poziomie ochrony zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 373
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Eksponowanie wyrobów tytoniowych w 
punktach sprzedaży
1. Państwa członkowskie zakazują na 
swym terytorium eksponowania wyrobów 
tytoniowych w punktach ich sprzedaży.
2. Wyroby tytoniowe są całkowicie 
schowane przed klientem, za wyjątkiem 
sytuacji zakupu lub sprzedaży wyrobów 
tytoniowych, bądź inwentaryzacji, 
uzupełnienia zasobów, szkolenia 
personelu oraz konserwacji miejsca ich 
przechowywania.
3. Eksponowanie wyrobów tytoniowych z 
powodów, o których mowa w ust. 2, może 
trwać jedynie tak długo, jak długo 
konieczne jest wykonanie wspomnianych 
zadań. 
4. Ceny wyrobów tytoniowych podawane 
są w ujednoliconym formacie.

Or. en
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Poprawka 374
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zakazują 
transgranicznej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii.

Or. en

Poprawka 375
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają
wymóg, by punkty detaliczne, które 
zamierzają prowadzić transgraniczną 
sprzedaż na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii, podlegały 

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

Or. fr

Poprawka 376
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają
zakaz transgranicznej sprzedaży na 
odległość punktom detalicznym
znajdującym się na ich terytorium.
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najmniej następujące informacje:

Or. it

Poprawka 377
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zakazują 
sprzedawcom mającym siedzibę na ich 
terytorium udziału w transgranicznej 
sprzedaży na odległość konsumentom 
znajdującym się w Unii.

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 378
Adam Bielan
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie nie zezwalają na 
prowadzenie transgranicznej sprzedaży 
wyrobów tytoniowych na odległość 
konsumentom znajdującym się w Unii.

Or. pl

Uzasadnienie

Utrzymanie zezwolenia na sprzedaż internetową, mimo teoretycznego wymogu istnienia 
systemu sprawdzania wieku nabywcy, nie stoi w parze z celem, jaki stawia Komisja, tj. 
ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do wyrobów tytoniowych. Oszukanie takiego 
systemu sprawdzania wieku może nie być przeszkodą dla potencjalnych młodych nabywców.

Poprawka 379
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 

skreślona
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wyrobów tytoniowych;

Or. en

Poprawka 380
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. fr

Poprawka 381
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. it

Poprawka 382
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę lub nazwę przedsiębiorstwa oraz 
stały adres miejsca prowadzenia 
działalności, z którego następuje dostawa 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. pl

Poprawka 383
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. en

Poprawka 384
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. fr
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Poprawka 385
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. it

Poprawka 386
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin rozpoczęcia działalności 
polegającej na oferowaniu wyrobów 
tytoniowych w ramach transgranicznej 
sprzedaży na odległość ogółowi 
społeczeństwa w drodze usług 
społeczeństwa informacyjnego;

skreślona

Or. pl

Poprawka 387
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

Or. en

Poprawka 388
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

Or. fr

Poprawka 389
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

Or. it

Poprawka 390
Adam Bielan
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) adresy stron internetowych 
wykorzystywanych do tego celu oraz 
wszystkie informacje niezbędne do 
zidentyfikowania tych stron.

skreślona

Or. pl

Poprawka 391
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Praktyki promocyjne polegające na dystrybucji darmowych wyrobów miejscach publicznych 
lub wymianie nowych opakowań na opakowania, które już zostały otwarte, adresowane są do 
młodych ludzi i jako takie są nie do obrony. 

Poprawka 392
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 393
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 394
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 395
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. cs

Poprawka 396
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 397
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 398
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 399
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 400
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. cs

Poprawka 401
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 402
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 403
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 404
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 405
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. cs
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Poprawka 406
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 407
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 408
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 409
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony



AM\935995PL.doc 81/118 PE510.679v02-00

PL

tytoniowych.

Or. it

Poprawka 410
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. cs

Poprawka 411
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dane osobowe konsumenta przetwarza 
się wyłącznie zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i nie ujawnia się ich 
producentowi wyrobów tytoniowych, 
przedsiębiorstwom wchodzącym w skład 
tej samej grupy przedsiębiorstw ani 
żadnym innym stronom trzecim. Danych 
osobowych nie wykorzystuje się ani nie 

skreślony
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przekazuje do celów niezwiązanych z daną 
transakcją sprzedaży. Dotyczy to również 
sytuacji, w której punkt detaliczny 
wchodzi w skład producenta wyrobów 
tytoniowych.

Or. pl

Poprawka 412
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych oraz nowatorskich wyrobów 
tytoniowych potencjalnie obniżonego 
ryzyka

Or. pt

Poprawka 413
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

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

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 2 akapit 1 ust. 36 a. Po zdobyciu przez 
odpowiednie organy dowodów naukowych na to, że nowatorskie wyroby tytoniowe 
charakteryzują się niższą szkodliwością, należałoby przewiedzieć skuteczne zasady 
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przewidujące możliwość prawidłowego informowania konsumentów. W przeciwnym razie 
zablokowane zostałyby inwestycje w badania, rozwój i innowacje oraz produkcja i 
wprowadzanie do obrotu takich wyrobów, wytworzonych w taki sposób, aby mogły stanowić 
dla konsumentów mniej szkodliwą alternatywę w stosunku do tradycyjnych wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 414
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 415
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 416
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs
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Poprawka 417
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. cs

Poprawka 418
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 2 akapit 1 ust. 36 a. Po zdobyciu przez 
odpowiednie organy dowodów naukowych na to, że nowatorskie wyroby tytoniowe 
charakteryzują się niższą szkodliwością, należałoby przewiedzieć skuteczne zasady 
przewidujące możliwość prawidłowego informowania konsumentów. W przeciwnym razie 
zablokowane zostałyby inwestycje w badania, rozwój i innowacje oraz produkcja i 
wprowadzanie do obrotu takich wyrobów, wytworzonych w taki sposób, aby mogły stanowić 
dla konsumentów mniej szkodliwą alternatywę w stosunku do tradycyjnych wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 419
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 2 akapit 1 ust. 36 a. Po zdobyciu przez 
odpowiednie organy dowodów naukowych na to, że nowatorskie wyroby tytoniowe 
charakteryzują się niższą szkodliwością, należałoby przewiedzieć skuteczne zasady 
przewidujące możliwość prawidłowego informowania konsumentów. W przeciwnym razie 
zablokowane zostałyby inwestycje w badania, rozwój i innowacje oraz produkcja i 
wprowadzanie do obrotu takich wyrobów, wytworzonych w taki sposób, aby mogły stanowić 
dla konsumentów mniej szkodliwą alternatywę w stosunku do tradycyjnych wyrobów 
tytoniowych.

Poprawka 420
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Opierając się o niezależne, wiarygodne 
i weryfikowalne dowody naukowe i dane 
techniczne, Komisja zobowiązana jest do 
przyjęcia w ciągu dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy i zgodnie z art. 
22 aktów delegowanych określających 
zasady dotyczące oceny, opakowania, 
oznakowania, składu, wprowadzania do 
obrotu, podawania do wiadomości 
konsumentów, prezentowania i sprzedaży 
nowych wyrobów tytoniowych o 
wykazanej znacznie mniejszej 
szkodliwości niż tradycyjne wyroby 
tytoniowe. 

Or. fr

Poprawka 421
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Wyroby zawierające nikotynę
przedstawiane inaczej niż za pomocą 
komunikatu określonego w ust. 3 jako 
przeznaczone do leczenia lub 
zapobiegania chorobom u ludzi mogą być 
wprowadzane do obrotu tylko po 
uzyskaniu pozwolenia zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE:

Or. en

Uzasadnienie

W ten sposób zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego będzie 
obowiązkowe, jeśli oświadczenie zdrowotne przygotowywane jest wyłącznie w oparciu o 
definicję figurującą w dyrektywie o produktach leczniczych: „przeznaczone do leczenia lub 
zapobiegania chorobom” to cytat z pierwszej części definicji produktu leczniczego z 
dyrektywy o produktach leczniczych 2001/83/WE (art. 1 ust. 2 lit. a))

Poprawka 422
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Wyroby zawierające nikotynę
przeznaczone do wykorzystania u ludzi w 
celach leczniczych mogą być 
wprowadzane do obrotu tylko po 
uzyskaniu pozwolenia zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ istnieją pozamedyczne wyroby zawierające nikotynę używane jako alternatywa dla 
palenia, niewłaściwe i nieproporcjonalne byłoby stosowanie przepisów farmaceutycznych do 
wszystkich wyrobów zawierających nikotynę.
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Poprawka 423
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 424
Christian Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do wyrobów zawierających 
nikotynę dozwolonych na mocy dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że przepisy dyrektywy nie mają zastosowania do wyrobów zawierających 
nikotynę objętych przepisami dotyczącymi produktów leczniczych.

Poprawka 425
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Jeśli do wyrobów zawierających 
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nikotynę nie ma zastosowania ust. 1, 
wyroby można wprowadzić do obrotu, jeśli 
są zgodne z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dopilnowanie, by dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych miała 
zastosowanie do wszystkich innych wyrobów zawierających nikotynę, a także ograniczenie 
stosowania przepisów dotyczących produktów leczniczych do tych sprzedawców, którzy 
wydają oświadczenia zdrowotne spójne z definicją w przepisach o produktach leczniczych. 
Uniemożliwia ona państwom członkowskim klasyfikowanie wyrobów zawierających nikotynę 
jako produktów leczniczych na mocy art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/83/WE (definicja 
„funkcjonalna” oparta na zmianach fizjologicznych) – które to podejście wielokrotnie 
odrzucały sądy w Europie i które wyraźnie nie odnosi się do głównych wyrobów 
nikotynowych – papierosów.

Poprawka 426
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wyroby zawierające nikotynę były zgodne 
z obowiązującymi unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony konsumentów i 
bezpieczeństwa oraz z innymi odnośnymi 
przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny stosować w odniesieniu do wyrobów zawierających nikotynę 
wszystkie istniejące przepisy w zakresie konsumentów i bezpieczeństwa.

Poprawka 427
Christian Engström
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Nie później niż 12 miesięcy po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy każde 
państwo członkowskie przedstawi Komisji 
sprawozdanie o środkach podjętych w celu 
wdrożenia i egzekwowania przepisów 
określonych w załączniku IIb w 
odniesieniu do wyrobów zawierających 
nikotynę oraz o skuteczności tych 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek sporządzenia sprawozdania pociągnie za sobą przyjęcie bardziej systematycznego 
podejścia i zapewni dane dla przygotowania przez Komisję przyszłego przeglądu.

Poprawka 428
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Jeśli do wyrobów zawierających 
nikotynę nie ma zastosowania ust. 1, 
wyroby można wprowadzić do obrotu, jeśli 
są zgodne z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ istnieją pozamedyczne wyroby zawierające nikotynę używane jako alternatywa dla 
palenia, niewłaściwe i nieproporcjonalne byłoby stosowanie przepisów farmaceutycznych do 
wszystkich wyrobów zawierających nikotynę. Wyroby te powinny podlegać takim samym 
przepisom co wyroby tytoniowe, w tym ograniczeniom i przeglądowi przed wprowadzeniem 
do obrotu. 
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Poprawka 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Państwa członkowskie wprowadzają 
zakaz spożywania wyrobów zawierających 
nikotynę w miejscach publicznych.

Or. pl

Poprawka 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g. Państwa członkowskie wprowadzają 
minimalny wiek dostępności wyrobów 
zawierających nikotynę.

Or. pl

Uzasadnienie

Zgodnie z celem niniejszej dyrektywy konieczne jest wprowadzenie minimalnego wieku 
uprawniającego do nabywania produktów zawierających tytoń i nikotynę.

Poprawka 431
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzanie progów nie ma sensu, ponieważ wyroby wykraczające poza progi i tak muszą 
być objęte odpowiednimi przepisami – decyzja o tym, czy zastosowanie mają przepisy z 
zakresu produktów leczniczych, czy ochrony konsumenta, opiera się na tym, czy istnieje 
oświadczenie zdrowotne, a nie na arbitralnym progu.

Poprawka 432
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 433
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 434
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 435
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 436
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 437
Patricia van der Kammen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zaktualizowania 
ilości nikotyny określonych w ust. 1 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
udzielonych dla wyrobów zawierających 
nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.

skreślony

Or. nl

Poprawka 438
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zaktualizowania 
ilości nikotyny określonych w ust. 1 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
udzielonych dla wyrobów zawierających 
nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.

skreślony

Or. fr

Poprawka 439
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – 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 zaktualizowania 
ilości nikotyny określonych w ust. 1 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
udzielonych dla wyrobów zawierających 
nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.

2. Do dnia 1 kwietnia 2017 r. Komisja
przeprowadzi badanie wyrobów 
zawierających nikotynę w konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i państwami członkowskimi. W ramach 
tego badania rozważy się, czy potrzebne są 
specjalne przepisy odnoszące się do 
wyrobów zawierających nikotynę.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby zawierające nikotynę to potencjalnie ogromny rynek i mają one podstawowe 
znaczenie dla zdrowia publicznego jako alternatywa dla papierosów.  Ważne jest, aby 
starannie przygotować przepisy i aby były one prawnie uzasadnione – aby nie stanowiły 
nadmiernego obciążenia lub nie były zbyt ogólne i odpowiednio uwzględniały szczególne 
ryzyko wiążące się z wyrobami.

Poprawka 440
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Ten wyrób zawiera nikotynę i może 
szkodzić Twojemu zdrowiu.

Or. fr

Poprawka 441
Sylvana Rapti
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Z zastrzeżeniem postanowień art. 5, 6 i 12 
na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progów 
określonych w ust. 1 zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:

Or. en

Poprawka 442
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla przepisów art. 5, 6 i 12 
niniejszej dyrektywy na każdym 
opakowaniu jednostkowym i opakowaniu 
zbiorczym wyrobów zawierających 
nikotynę poniżej progów określonych w 
ust. 1 zamieszcza się następujące 
ostrzeżenie zdrowotne:

Or. el

Uzasadnienie

Należy wprowadzić równoważny środek ochrony konsumentów i stosować przepisy art. 6 i 12 
również do wyrobów zawierających nikotynę gdyż powodują one uzależnienie, są silnie 
aromatyzowane spożywczymi środkami aromatyzującymi, są powszechnie sprzedawane w 
internecie i na tradycyjnym rynku, a z tych względów jest szczególnie prawdopodobne, że 
przyciągną grupy młodszych użytkowników do konsumpcji substancji uzależniających.

Poprawka 443
Konstantinos Poupakis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób zawiera nikotynę i może 
szkodzić Twojemu zdrowiu.

Ten wyrób zawiera nikotynę i szkodzi
Twojemu zdrowiu.

Or. el

Poprawka 444
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób zawiera nikotynę i może 
szkodzić Twojemu zdrowiu.

Ten wyrób zawiera nikotynę i szkodzi
Twojemu zdrowiu.

Or. en

Poprawka 445
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. fr

Poprawka 446
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 447
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 448
Patricia van der Kammen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 449
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 450
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 451
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu.

Ten wyrób tytoniowy może szkodzić 
Twojemu zdrowiu oraz powoduje 
uzależnienie.

Or. el

Uzasadnienie

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

Poprawka 452
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu.

Ten wyrób może szkodzić Twojemu 
zdrowiu oraz powoduje uzależnienie.
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Or. en

Poprawka 453
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 454
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. nl

Poprawka 455
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 456
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 457
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 458
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, 
art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 
10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 18 ust. 2 i art. 
18 ust. 5, powierza się Komisji na okres 
[pięciu] lat od dnia [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive].
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Or. it

Poprawka 459
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 460
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 
ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 
5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 

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

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 461
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 462
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 463
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE510.679v02-00 108/118 AM\935995PL.doc

PL

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. es

Poprawka 464
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 465
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 
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ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 
3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, 
art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i 
art. 18 ust. 5, wchodzi w życie tylko wtedy, 
kiedy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 466
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3a, art. 4 ust. 3, art. 
4 ust. 4, art. 4 ust. 4e, art. 6 ust. 2, art. 6 
ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 
4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. it
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Poprawka 467
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 
ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 
3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 18 ust. 2 i 
art. 18 ust. 5, wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. it

Poprawka 468
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 3 i 4, art. 8 ust. 4, 
art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 
i 5, wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. es

Poprawka 469
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 470
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze względów 
związanych ze specyficzną sytuacją 
danego państwa członkowskiego, pod 
warunkiem że przepisy te są uzasadnione 
potrzebą ochrony zdrowia publicznego. 
Takie przepisy krajowe zgłasza się Komisji 

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymywania 
lub wprowadzania, zgodnie z traktatem,
bardziej rygorystycznych zasad 
dotyczących produkowania, 
importowania, sprzedawania i używania 
wyrobów tytoniowych, które uznają za 
konieczne do ochrony zdrowia 
publicznego, o ile zasady te nie wchodzą w 
zakres przepisów niniejszej dyrektywy.
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wraz z podaniem względów, dla których 
zostały one utrzymane lub wprowadzone. 
W terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania zgłoszenia Komisja zatwierdza 
lub odrzuca te przepisy po sprawdzeniu, 
biorąc pod uwagę wysoki poziom ochrony 
zdrowia osiągnięty w drodze niniejszej 
dyrektywy, czy przepisy te są uzasadnione, 
niezbędne i proporcjonalne do ich celu 
oraz czy nie stanowią one środka 
arbitralnej dyskryminacji lub ukrytego 
ograniczenia handlu między państwami 
członkowskimi. Jeżeli Komisja nie wyda 
decyzji w tym terminie, uznaje się, że 
przepisy krajowe zostały zatwierdzone.

Or. en

Poprawka 471
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 472
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 473
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 474
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 476
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wyroby zawierające nikotynę;

Or. en

Poprawka 477
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić na 
wprowadzanie do obrotu innych wyrobów 
tytoniowych, które nie spełniają wymogów 
niniejszej dyrektywy, do dnia [Urząd 
Publikacji – proszę wstawić dokładną 
datę: data wejścia w życie + 36 miesięcy].

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z motywem (18) dyrektywy 2001/37/WE należy przewidzieć dostatecznie długie 
okresy przejściowe, aby umożliwić wprowadzenie niezbędnych zmian w produkcji i pozbycie 
się zgromadzonych zapasów. Trzeba dać państwom członkowskim więcej czasu na 
dostosowanie, ponieważ dyrektywa wpłynie na niektóre państwa członkowskie i zakłady – w 
tym szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa – oraz na rolników, w większym stopniu niż 
na inne.



PE510.679v02-00 116/118 AM\935995PL.doc

PL

Poprawka 479
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa nie wchodzi w życie.

Or. nl

Poprawka 480
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIa
Maksymalna dopuszczalna zawartość w 
wyrobach tytoniowych bezdymnych –
toksyna na wagę jednostkową suchego 
tytoniu:
NNN (N-nitrozonornikotyna ) i NNK (4-
(metylonitrozamino)-1-(3-pirydylo)-1-
butanon: 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]piren): 5,0 µg/kg

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 481
Christian Engström
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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


