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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Do wykonywania funkcji 
regulacyjnych państwa członkowskie i 
Komisja potrzebują kompleksowych 
informacji o składnikach i wydzielanych 

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

substancjach, aby móc ocenić atrakcyjność, 
właściwości uzależniające i toksyczność 
wyrobów tytoniowych oraz ryzyko dla 
zdrowia związane ze spożywaniem takich 
wyrobów. W tym celu należy wzmocnić 
istniejące obowiązki w zakresie zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji, ale 
nie powinny one stanowić niepotrzebnych 
i nieproporcjonalnych obciążeń, zwłaszcza 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Pozostaje to w zgodzie z nałożonym na 
Unię obowiązkiem zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 6 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z perspektywy rynku wewnętrznego nie należy faworyzować niektórych wyrobów tytoniowych.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 12 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie. 
Niezbędne są wspólne przepisy dotyczące 
systemu zgłoszeniowego, aby zapewnić 
wykorzystanie pełnego potencjału 
niniejszej dyrektywy. Przepisy niniejszej 
dyrektywy, które dotyczą zgłaszania
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość, powinny być stosowane 
niezależnie od procedury zgłaszania 
określonej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego. Sprzedaż konsumentom 
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość, którą z 

(30) Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość ułatwia młodym 
ludziom dostęp do tych wyrobów i stwarza 
ryzyko nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie. Z 
tego powodu należy zakazać
transgranicznej sprzedaży tytoniu na 
odległość.
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dniem 13 czerwca 2014 r. zastąpi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 16 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi42 stanowi ramy 
prawne oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę w ilości nie 
mniejszej niż w wyrobach zawierających 
nikotynę, na które uprzednio udzielono 
pozwolenia na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE, tworzy jasną sytuację 
prawną, wyrównuje różnice między 
przepisami krajowymi, zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi42 stanowi ramy 
prawne oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym wyrobów zawierających nikotynę. Na 
podstawie tych przepisów wydano już 
pozwolenia dla znacznej liczby wyrobów 
zawierających nikotynę. W pozwoleniu 
uwzględnia się zawartość nikotyny w 
danym wyrobie. Poddanie tym samym 
ramom prawnym wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę tworzy jasną 
sytuację prawną, wyrównuje różnice 
między przepisami krajowymi, zapewnia 
równe traktowanie wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę stosowanych do 
celów zaprzestania palenia i zachęca do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych 
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do odpowiedniego artykułu proponowanej dyrektywy.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transgranicznej sprzedaży na odległość 
wyrobów tytoniowych;

d) zakazu transgranicznej sprzedaży na 
odległość wyrobów tytoniowych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 16 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „istotny dodatek” oznacza składnik 
niezbędny w produkcji wyrobów 
tytoniowych;

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprecyzowania art. 6 proponowanej dyrektywy konieczne jest zamieszczenie definicji 
„istotnego dodatku”.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 16 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 16 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony



PE508.048v01-00 14/33 PA\931507PL.doc

PL

maksymalnych zawartości substancji 
określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
postępu naukowego i norm uzgodnionych 
na szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 3 ust. 1 ustala się maksymalną zawartość substancji w dymie papierosów 
wprowadzonych do obrotu lub wyprodukowanych w państwach członkowskich, co ma 
bezpośredni wpływ na zakres proponowanej dyrektywy.  W związku z tym maksymalną 
zawartość uznaje się za istotny element aktu ustawodawczego, a jakakolwiek zmiana takich 
elementów podlega zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy proponowanej dyrektywy należy dopuścić stosowanie wszelkich dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów tytoniowych, dlatego też konieczne jest wyraźne 
odzwierciedlenie tego w tekście aktu.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych jednolite zasady dotyczące 
procedur, według których ustala się, czy 
dany wyrób tytoniowy jest objęty zakresem 

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu określenia 
jednolitych zasad dotyczących procedur, 
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ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmowane 
są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 21.

według których ustala się, czy dany wyrób 
tytoniowy jest objęty zakresem ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie i ustanowienie dalszych przepisów powinno przybrać formę aktu 
delegowanego, a nie aktu wykonawczego. Akt wykonawczy można stosować w przypadku, gdy 
dąży się do wdrożenia już ustalonych przepisów.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy proponowanej dyrektywy należy dopuścić stosowanie wszelkich dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów tytoniowych, dlatego też konieczne jest wyraźne 
odzwierciedlenie tego w tekście aktu.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić jednolite traktowanie wszystkich wyrobów tytoniowych i uniknąć fragmentacji 
rynku, należy usunąć to odstępstwo.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do spójności graficznej i widoczności zamieszczono już w motywie 23, nie ma 
zatem potrzeby powtarzania tego celu w treści artykułu.
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Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W art. 8 ust. 3 określono już, że ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną drukuje się na 
bocznych stronach opakowań jednostkowych papierosów, a w przypadku tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów wiadomość informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania jednostkowego. W art. 9 zdefiniowano też format 
ostrzeżeń zdrowotnych. Z tego powodu nie należy przewidywać określenia umiejscowienia i 
formatu ostrzeżeń zdrowotnych w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Aspekty te określono już w art. 9 ust. 3, ten przepis zatem je powtarza.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utworzenia i dostosowania biblioteki 
obrazów, o której mowa w ust. 1 lit. a) 

b) utworzenia do dnia …* i, w razie 
konieczności, następnie dostosowania 
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niniejszego artykułu, do postępu 
naukowego i zmian sytuacji rynkowej;

biblioteki obrazów, o której mowa w ust. 1 
lit. a) niniejszego artykułu, do postępu 
naukowego i zmian sytuacji rynkowej;
__________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu, w jakim Komisja ma utworzyć bibliotekę obrazów, aby 
zapewnić właściwe wdrożenie art. 9.

Poprawka 24
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 i rotacji 
ostrzeżeń zdrowotnych;

Or. en

Uzasadnienie

W art. 9 ust. 1 określono już, że mieszane ostrzeżenia zdrowotne znajdują się przy górnej 
krawędzi opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego. Ponadto w art. 9 ust. 1 
zdefiniowano również proporcje i format. Z tego powodu nie należy przewidywać określenia 
formatu, umiejscowienia i proporcji ostrzeżeń zdrowotnych w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 25
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 

skreślona
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zapewniający spójność graficzną i 
widoczność tekstu, fotografii i informacji 
o zaprzestaniu palenia.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 3 ustanawia ogólne przepisy zapewniające spójność graficzną i widoczność 
ostrzeżeń zdrowotnych, zawiera zatem istotne elementy aktu ustawodawczego, od których 
odstępstwa należy ustanawiać w akcie ustawodawczym.

Poprawka 26
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. en

Uzasadnienie

Ustanawianie nowych obowiązków dotyczących odnośnych wyrobów tytoniowych wpływa na 
zakres art. 8-10, dlatego też powinno pozostać w gestii współprawodawców i podlegać 
zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

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
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Uzasadnienie

Wyrób albo ma negatywny wpływ na zdrowie, albo nie. Ostrzeżenie powinno jasno 
wskazywać na szkodliwość wyrobu.

Poprawka 28
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. en

Uzasadnienie

Nie ma bezpośredniego związku między papierosami o średnicy mniejszej niż 7,5 mm a 
rozpoczęciem palenia. To nie sama średnica, ale symbole, oznaczenia graficzne, napisy itd., 
tzn. wprowadzające w błąd przedstawienie wyrobu, prowadzi do błędnego przekonania o 
niektórych pozytywnych efektach danego wyrobu. W dyrektywie Rady 2011/64/WE 
zdefiniowano papierosy według długości, a nie średnicy.

Poprawka 29
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 

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu o ostrych 
krawędziach. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni z klapką 
przykrywającą zamknięcie. Klapka torebki 
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opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wyeliminować niepewność co do krawędzi opakowania, należy zamieścić konkretne 
odniesienie do rodzaju krawędzi.

Poprawka 30
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

Uzasadnienie

Zarówno kształt, jak i rozmiar wyraźnie określono w samym akcie ustawodawczym (pudełko 
w kształcie prostopadłościanu z ostrzeżeniem z przodu i z tyłu zajmującym 75% powierzchni, 
wysokość, szerokość itd.). Dalej idącym rozwiązaniem byłaby pełna harmonizacja, co do 
której decyzję należy zostawić prawodawcy.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4
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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

Uzasadnienie

Kształt opakowania jednostkowego papierosów i formę opakowania jednostkowego tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów określono w art. 13 ust. 1 proponowanej dyrektywy. Z 
tego powodu ustalanie obowiązkowego kształtu opakowania jednostkowego wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów również 
powinno podlegać zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 32
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. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania do dnia …* aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu:
__________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwanaście 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu, w jakim Komisja powinna zdefiniować główne elementy 
umowy i normy techniczne dotyczące niepowtarzalnych identyfikatorów i zabezpieczeń, aby 
zapewnić właściwe wdrożenie art. 14.
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Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne dostosowanie w związku z zaproponowaną poprawką do wprowadzenia do art. 14 
ust. 9 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne dostosowanie w związku z zaproponowaną poprawką do wprowadzenia do art. 14 
ust. 9 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł II – rozdział 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytoń do stosowania doustnego Wyroby tytoniowe bezdymne 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 36
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
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Uzasadnienie

Jednym z głównych celów proponowanej dyrektywy jest ograniczenie dostępu dzieci i 
młodzieży do wyrobów tytoniowych. Zezwolenie na sprzedaż internetową nie zapewniłoby 
osiągnięcia tego celu.

Poprawka 37
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. en

Poprawka 38
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 39
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 

skreślona



PE508.048v01-00 26/33 PA\931507PL.doc

PL

zidentyfikowania tych stron.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 41
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
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Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 43
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 44
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. en

Uzasadnienie

Analizy wykazują, że e-papierosy zawierają substancje chemiczne i składniki narażające 
konsumentów na niebezpieczeństwo. Z tego powodu wszystkie wyroby zawierające nikotynę 
powinny podlegać kontroli. W innym przypadku wyroby, w których poziom stężenia nikotyny 
jest tylko nieznacznie niższy od proponowanych progów, mogłyby trafiać na rynek bez 
zezwolenia. Nie tylko stężenie nikotyny ma znaczenie, ale również mieszanina wszystkich 
substancji. Konsumenci wskazują także, że sięgają po e-papierosy głównie w celu rzucenia 
palenia, postrzegając e-papierosy jako produkt leczniczy, dlatego też należy wydawać na nie 
zezwolenia na podstawie dyrektywy 2001/83/WE.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wyroby zawierające nikotynę nie były 
sprzedawane osobom poniżej wieku 
uprawniającego do nabywania wyrobów 
tytoniowych.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 47
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 48
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 49
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 

skreślony
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nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. en

Poprawka 50
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. en

Poprawka 51
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, 
oraz do 35 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe.
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Or. en

Poprawka 52
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. en

Poprawka 53
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 + 36 months] r.:

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy dać więcej czasu na dostosowanie się do zmian, ponieważ 
dyrektywa wpłynie na niektóre państwa członkowskie – a zatem na przedsiębiorstwa, w 
szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz na rolników – w większym stopniu niż na 
inne.
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Poprawka 54
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

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 18 proponowanej dyrektywy.
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ZAŁĄCZNIK - LISTA ZGŁOSZEŃ ZE STRONY ZAINTERESOWANYCH STRON1

Organizacja

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes 

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Lista ta nie jest wyczerpująca.


