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Poprawka 21
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych dotyczących wprowadzenia w życie art. 14 Ramowej konwencji Światowej 
Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu wzywa się strony do zakazania 
eksponowania i uwidoczniania wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży, ponieważ 
stanowi to metodę reklamy i promocji. W tych samych wytycznych zaleca się zakazanie 
internetowej sprzedaży tytoniu.

Poprawka 22
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ze względu na rozmiar rynku 
wewnętrznego wyrobów tytoniowych i 
powiązanych wyrobów, coraz wyraźniejszą 
tendencję producentów wyrobów 
tytoniowych do koncentracji produkcji 
przeznaczonej dla całej Unii w niewielkiej 
liczbie zakładów produkcyjnych w 
państwach członkowskich oraz z powodu 
związanej z tym znacznej skali 
transgranicznego handlu wyrobami 
tytoniowymi i powiązanymi wyrobami 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego wymaga podjęcia działań na 
poziomie Unii zamiast na poziomie 
krajowym.

(6) Ze względu na rozmiar rynku 
wewnętrznego wyrobów tytoniowych i 
powiązanych wyrobów, coraz wyraźniejszą 
tendencję producentów wyrobów 
tytoniowych do koncentracji produkcji 
przeznaczonej dla całej Unii w niewielkiej 
liczbie zakładów produkcyjnych w 
państwach członkowskich oraz z powodu 
związanej z tym znacznej skali 
transgranicznego handlu wyrobami 
tytoniowymi i powiązanymi wyrobami 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego wymaga podjęcia bardziej 
intensywnych działań na poziomie Unii.

Or. pt

Poprawka 23
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Produkcja tytoniu na obszarach 
o niekorzystnej sytuacji, w tym w 
regionach najbardziej oddalonych, często 
motywowana szczególnymi warunkami 
środowiskowymi, geograficznymi 
i społeczno-gospodarczymi, w których 
stosuje się rzemieślnicze i ekologiczne 
metody, zasługuje na szczególną uwagę ze 
strony Unii Europejskiej, która daje 
państwom członkowskim możliwość 
stosowania szczególnych środków 
służących zagwarantowaniu utrzymania 
produkcji na tych obszarach, tym samym 
gwarantując związane z nią miejsca 
pracy.
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Or. pt

Poprawka 24
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Zgodnie z art. 114 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) za podstawę należy przyjąć 
wysoki poziom ochrony zdrowia, 
uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych.
Wyroby tytoniowe nie są zwykłymi 
towarami, a wobec szczególnie 
szkodliwych skutków tytoniu należy nadać 
priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród 
młodych ludzi. Palenie stanowi 
powszechny i aktualny problem 
wywołujący katastrofalne skutki, a okres 
dojrzewania to okres, w którym większość 
palaczy zaczyna spożywanie tytoniu.

Or. pt

Poprawka 25
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Wykazano, że znajdujący się w 
tytoniu polon 210 jest istotnym 
czynnikiem rakotwórczym. Zawartość 
polonu w papierosach mogłaby zostać 
prawie całkowicie wyeliminowana dzięki 
kombinacji prostych środków. W związku 
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z tym należy ustanowić maksymalną 
zawartość polonu 210, co doprowadziłoby 
do zmniejszenia o 95% obecnej średniej 
zawartości polonu 210 w papierosach.
Należy ponadto opracować normę ISO do 
mierzenia zawartości polonu 210 w 
tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Polon 210 jest produktem rozpadu uranu, który jest obecny w nawozach wyprodukowanych z 
bogatych w uran fosforytów. Zanieczyszcza liście tytoniu poprzez powietrze radem 222, a 
poprzez korzenie ołowiem 210. W trakcie spalania polon 210 ulatnia się i tym samym 
wdychany jest przez palaczy. Jest emiterem cząstek alfa. Promieniowanie alfa jest 
nieszkodliwe poza ciałem, lecz po dostaniu się do ludzkiego ciała stanowi ono „najbardziej 
niebezpieczną formę promieniowania” (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Poprawka 26
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 27
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba 
dostosowania ustalonych wartości lub 
ustalenia maksymalnych wartości dla
wydzielanych substancji, a to przy 
uwzględnieniu rozwoju nauki i norm 
uzgadnianych na szczeblu 
międzynarodowym w odniesieniu do 
oceny ich toksyczności lub właściwości 
uzależniających.

Or. de

Poprawka 28
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Jeżeli chodzi o ustalanie 
maksymalnych zawartości, w późniejszym 
okresie może pojawić się potrzeba 
dostosowania tych wartości lub ustalenia 
maksymalnych progów wydzielanych 
substancji przy uwzględnieniu ich 
toksyczności i właściwości 
uzależniających, przy czym toksyczność i 
właściwości uzależniające należy oceniać 
na podstawie najnowszej wiedzy naukowej 
i norm uzgadnianych na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. de

Poprawka 29
Roger Helmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 30
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

biorąc pod uwagę wdrażanie konwencji i 
wytycznych do niej oraz uwzględniając 
doświadczenia państw spoza Unii.
W związku z tym właściwe jest 
wprowadzenie pozytywnego wykazu 
dodatków, które mogą być stosowane w 
wyrobach tytoniowych. Wytyczne 
dotyczące art. 9 i 10 konwencji wzywają w 
szczególności do usunięcia składników, 
które poprawiają właściwości smakowe, 
stwarzają wrażenie, że wyroby tytoniowe 
przynoszą korzyści dla zdrowia, są 
kojarzone z energią i witalnością lub mają 
właściwości barwiące.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji w niedostateczny sposób dokonuje się harmonizacji składników.
W bardzo dużej mierze opiera się on na wdrażaniu ogólnych przepisów na szczeblu 
krajowym, co może podlegać istotnemu zróżnicowaniu w poszczególnych państwach 
członkowskich. Bardziej odpowiednie jest ustanowienie pozytywnego wykazu dozwolonych 
dodatków na szczeblu UE w celu osiągnięcia właściwej harmonizacji.

Poprawka 31
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Ważne jest, by wziąć pod uwagę nie 
tylko właściwości dodatków jako takich, 
lecz również produktów powstających z 
ich spalania. Dodatki oraz produkty 
powstające z ich spalania nie powinny 
spełniać kryteriów klasyfikacji jako 
niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem 
WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin, zmieniającym i uchylającym 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) 
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nr 1907/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić tylko na takie dodatki, które − jako takie oraz podczas ich spalania − nie są 
niebezpieczne.

Poprawka 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych)36.

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

Or. en

Poprawka 33
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych)36.

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

Or. pt

Poprawka 34
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu i mentolu; takie aromaty 
charakterystyczne mogą sprzyjać 
wzrostowi spożycia tytoniu lub wpływać 
na strukturę spożycia.
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licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych)36.

Or. en

Uzasadnienie

Mentol jest tradycyjnie używanym składnikiem wyrobów tytoniowych w niektórych państwach 
członkowskich. Traktowanie go na równi z innymi substancjami aromatyzującymi miałoby 
nieproporcjonalny wpływ na rynki tytoniowe w tych państwach członkowskich i mogłoby 
doprowadzić do wzrostu nielegalnej sprzedaży w tych państwach. Ponadto przytoczony 
dowód naukowy nie jest jednoznaczny.

Poprawka 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu lub uznawany za tradycyjny smak 
mentolu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia.
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mentolowych i goździkowych)36 .

Or. pl

Poprawka 36
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych)36.

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o charakterystycznym
cukierkowym lub owocowym aromacie;
takie aromaty mogą sprzyjać wzrostowi 
spożycia tytoniu wśród młodych ludzi.

Or. en

Poprawka 37
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
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dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych)36.

dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia.

Or. de

Uzasadnienie

Przytoczone badania są niewystarczające, by uzasadnić dyskredytowanie w prawie 
papierosów mentolowych.

Poprawka 38
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Prawdopodobieństwo zróżnicowania 
przepisów dodatkowo zwiększają obawy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, w tym 
bezdymnych, o aromacie innym niż aromat 
tytoniu; takie aromaty charakterystyczne 
mogą sprzyjać wzrostowi spożycia tytoniu 
lub wpływać na strukturę spożycia. Na 
przykład w wielu państwach stopniowo 
wzrasta sprzedaż wyrobów mentolowych, 
mimo iż spada częstość palenia w ogóle. Z 
licznych badań wynika, że mentolowe 
wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
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wyroby tytoniowe mogą ułatwiać 
inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych)36.

inhalację, jak i wzrost spożycia wśród 
młodych ludzi. Należy unikać środków, 
które w nieuzasadniony sposób 
różnicowałyby traktowanie 
aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych)36.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie jedynie „aromatów charakterystycznych” jest podejściem zbyt zawężonym.
Należy ująć wszystkie aromaty.

Poprawka 39
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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 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.
Należy dopuścić stosowanie dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, o ile nie powodują one 
powstania aromatu i nie mają związku z 
atrakcyjnością wyrobu. Stosowanie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
prowadzić do różnego traktowania 
poszczególnych odmian tytoniu.
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Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te powinny obowiązywać w stosunku do wszystkich aromatów. Dzięki temu 
odniesienie do paneli degustacyjnych byłoby zbędne. Przepisy dotyczące dodatków 
niezbędnych do produkcji powinny zostać dostosowane do przepisów zawartych w wytycznych 
WHO dotyczących składników.

Poprawka 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Poprawka 41
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 42
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Pomimo faktu, że w dyrektywie 
skupiono się na młodych ludziach, nie 
należy zwalniać z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, 
spożywanych głównie przez starszych 
konsumentów.

Or. el
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Poprawka 43
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na ukierunkowanie 
dyrektywy na młodych ludzi należy 
zwolnić z niektórych wymogów 
dotyczących składników wyroby tytoniowe 
inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, spożywane głównie przez 

(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, spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, o ile nie 
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starszych konsumentów, o ile nie nastąpi 
istotna zmiana okoliczności pod względem 
wielkości sprzedaży lub struktury spożycia 
wśród młodych ludzi.

nastąpi istotna zmiana okoliczności pod 
względem wielkości sprzedaży lub 
struktury spożycia wśród młodych ludzi.
Komisja powinna uważnie monitorować 
spożycie tytoniu do fajki wodnej przez 
młodych ludzi, ponieważ coraz częściej 
obserwuje się jego wykorzystanie poza 
tradycyjnym, starszym pod względem 
demograficznym, rynkiem;

Or. en

Poprawka 45
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nadal istnieją różnice między 
przepisami krajowymi dotyczącymi 
etykietowania wyrobów tytoniowych, na 
przykład w odniesieniu do stosowania 
mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych 
składających się z obrazka i tekstu, 
informacji o pomocy w zaprzestaniu 
palenia oraz w odniesieniu do elementów 
promocyjnych w i na opakowaniach.

(19) Nadal istnieją różnice między 
przepisami krajowymi dotyczącymi 
etykietowania wyrobów tytoniowych, na 
przykład w odniesieniu do rozmiaru 
ostrzeżeń zdrowotnych, informacji o 
pomocy w zaprzestaniu palenia oraz w 
odniesieniu do elementów promocyjnych 
w i na opakowaniach.

Or. en

Poprawka 46
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Takie różnice mogą stanowić barierę 
w handlu i utrudniać funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego wyrobów 
tytoniowych, powinny zatem zostać 

(20) Takie różnice mogą stanowić barierę 
w handlu i utrudniać funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego wyrobów 
tytoniowych, powinny zatem zostać 
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wyeliminowane. Ponadto konsumenci w 
niektórych państwach członkowskich mogą 
być lepiej niż w innych państwach 
informowani o zagrożeniach związanych z 
wyrobami tytoniowymi dla zdrowia. Jeżeli 
nie zostaną podjęte działania na poziomie 
Unii, istniejące różnice mogą pogłębić się 
w nadchodzących latach.

wyeliminowane. Ponadto konsumenci w 
niektórych państwach członkowskich mogą 
być lepiej niż w innych państwach 
informowani o zagrożeniach związanych z 
wyrobami tytoniowymi dla zdrowia. Jeżeli 
nie zostaną podjęte działania
harmonizujące na poziomie Unii, 
istniejące różnice mogą pogłębić się w 
nadchodzących latach.

Or. de

Poprawka 47
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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Poprawka 48
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) W celu zapewnienia spójności i 
widoczności ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
zmaksymalizowania ich skuteczności 
należy uregulować ich rozmiar, a także 
niektóre aspekty wyglądu opakowania 
tytoniu, w tym mechanizmu otwierania. W 
pewnych okolicznościach opakowanie i 
same wyroby mogłyby wywoływać u
konsumentów, w szczególności młodych 
ludzi, wrażenie, 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.

Or. de

Uzasadnienie

Za tym stwierdzeniem kryje się jednostronny obraz konsumentów. Brak informacji nie 
usprawiedliwia takiego ograniczania swobody przedsiębiorców w zakresie projektowania 
swoich wyrobów.
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Poprawka 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 50
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23



AM\936107PL.doc 23/153 PE510.761v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 51
Alajos Mészáros

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 

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

tytoniu, w tym mechanizmu otwierania.
Opakowanie i same wyroby mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd, w 
szczególności młodych ludzi, sugerując, że 
dany wyrób jest mniej szkodliwy. Dotyczy 
to na przykład niektórych napisów lub 
cech, takich jak „niska zawartość 
substancji smolistych”, „light”, 
„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.
Również wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe.

Or. en

Poprawka 52
Konrad Szymański

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”, 

(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”, 
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„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, „slim”, a 
także nazw, obrazków, symboli 
graficznych i innych. Również rozmiar i 
wygląd poszczególnych papierosów może 
wprowadzać konsumentów w błąd, 
wywołując wrażenie, że są one mniej 
szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, 
że papierosy używanej przez nich marki 
mogą być mniej szkodliwe. Trzeba zająć 
się tymi kwestiami.

„ultralight”, „łagodne”, „naturalne”, 
„organiczne”, „bez dodatków”, „bez 
substancji aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.

Or. en

Poprawka 53
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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.
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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. el

Poprawka 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Papierosy typu „slim” nie są bardziej szkodliwe niż inne wyroby tytoniowe, a tylko ich 
opakowanie może wprowadzać w błąd konsumentów. Jeżeli jednak takie wyroby będą 
pakowane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, prawdopodobieństwo wprowadzenia w 
błąd konsumentów nie ulegnie zwiększeniu.

Poprawka 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

szkodliwe. Z niedawno przeprowadzonego 
badania wynika, że palacze cienkich 
papierosów (typu „slim”) częściej sądzą, że 
papierosy używanej przez nich marki mogą 
być mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami poprzez odpowiednie 
opakowanie i oznakowanie tego typu 
wyrobów oraz poprzez informowanie 
konsumentów o ich szkodliwości, tak aby 
konsument był w pełni świadomy 
konsekwencji spożycia danego produktu.

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 56
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe. Z 
niedawno przeprowadzonego badania 
wynika, że palacze cienkich papierosów 
(typu „slim”) częściej sądzą, że papierosy 
używanej przez nich marki mogą być 
mniej szkodliwe. Trzeba zająć się tymi 
kwestiami.

Or. en

Poprawka 57
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 m.in. niektórych sformułowań lub cech, 
takich jak „niska zawartość substancji 
smolistych”, „light”, „ultralight”,
„łagodne”, „naturalne”, „organiczne”, „bez 
dodatków”, „bez substancji 
aromatyzujących”, a także nazw, 
obrazków, symboli graficznych i innych.
Również rozmiar i wygląd poszczególnych 
papierosów może wprowadzać 
konsumentów w błąd, wywołując 
wrażenie, że są one mniej szkodliwe. Z 
niedawno przeprowadzonego badania 
wynika, że palacze cienkich papierosów
(typu „slim”) częściej sądzą, że papierosy 
używanej przez nich marki mogą być 
mniej szkodliwe. Trzeba pilnie zająć się 
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kwestiami. tymi kwestiami.

Or. de

Poprawka 58
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Badania wykazały, że ujednolicenie 
prezentowania nazwy znaku towarowego i 
koloru opakowania (jednolitego 
opakowania) czyni opakowanie mniej 
atrakcyjnym i zwiększa skuteczność 
ostrzeżeń zdrowotnych, tym samym 
zmniejszając liczbę osób rozpoczynających 
palenie oraz spożycie tytoniu.
W wytycznych dotyczących art. 11 i 13 
Ramowej konwencji o ograniczeniu 
użycia tytoniu apeluje się do stron o 
rozważenie ustanowienia wymogów 
dotyczących jednolitych opakowań.

Or. en

Uzasadnienie

Opakowania tytoniu nie mogą być atrakcyjne ani pociągające, ponieważ zawierają 
śmiercionośny wyrób. Reklama tytoniu jest zakazana prawie w każdym innym miejscu i 
opakowanie tytoniu powinno podlegać również temu zakazowi. Jest to zgodne z zaleceniami 
zawartymi w wytycznych Ramowej konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu i jest wdrażane 
lub rozważane przez inne państwa na całym świecie.

Poprawka 59
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Należy zapewnić widoczność 
ostrzeżeń zdrowotnych na wyrobach 
tytoniowych bezdymnych. Ostrzeżenia 
powinny być zatem zamieszczane na 
dwóch głównych płaszczyznach 
opakowania wyrobu tytoniowego 
bezdymnego.

Or. de

Poprawka 60
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Wyrobów tytoniowych do palenia, 
innych niż papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów, 
spożywanych głównie przez starszych 
konsumentów, nie należy zwalniać z 
niektórych wymogów dotyczących 
etykietowania. Należy zapewnić 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych na 
wyrobach tytoniowych bezdymnych.
Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.
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Ostrzeżenia powinny być zatem 
zamieszczane na dwóch głównych 
płaszczyznach opakowania wyrobu 
tytoniowego bezdymnego.

Or. el

Poprawka 61
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie stosują różne 
przepisy dotyczące liczby papierosów w 
opakowaniu. Należy ujednolicić te 
przepisy, aby zapewnić swobodny obrót 
tymi wyrobami.

(25) Państwa członkowskie stosują różne 
przepisy dotyczące liczby papierosów w 
opakowaniu. Należy ujednolicić te 
przepisy, aby umożliwić konsumentom 
łatwe porównywanie cen i zapewnić 
swobodny obrót tymi wyrobami.

Or. de

Poprawka 62
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Do obrotu wprowadzane są znaczne 
ilości nielegalnych wyrobów, 
niespełniających wymogów dyrektywy 
2001/37/WE, i wygląda na to, że ich ilość 
może jeszcze wzrosnąć. Takie wyroby 
zagrażają swobodnemu obrotowi 
wyrobami zgodnymi z przepisami i 
podważają ochronę przewidzianą 
przepisami o ograniczeniu użycia tytoniu.
Ponadto ramowa konwencja o 
ograniczaniu użycia tytoniu zobowiązuje 
Unię do zwalczania nielegalnych wyrobów 

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

w ramach kompleksowej polityki 
ograniczania użycia tytoniu. Należy zatem 
wprowadzić przepisy przewidujące 
oznakowanie opakowań jednostkowych 
wyrobów tytoniowych w niepowtarzalny i 
bezpieczny sposób oraz uregulować 
rejestrowanie przemieszczeń tych 
opakowań, tak by można było śledzić ruch 
i pochodzenie tych wyrobów w Unii, a 
także monitorować i lepiej egzekwować 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą.
Ponadto należy wprowadzić 
zabezpieczenia, które ułatwią sprawdzanie 
autentyczności wyrobów i będą chronić 
konsumentów przed szkodliwymi 
podróbkami.

Or. de

Poprawka 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) W dyrektywie Rady 89/622/EWG z 
dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących etykietowania 
wyrobów tytoniowych oraz zakazu 
wprowadzania do obrotu niektórych 
rodzajów wyrobów tytoniowych do 
spożycia doustnego38 wprowadzono zakaz 
sprzedaży w państwach członkowskich 
pewnych rodzajów tytoniu do stosowania 
doustnego. Zakaz ten potwierdzono w 
dyrektywie 2001/37/WE. Artykuł 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji 
przyznaje Królestwu Szwecji odstępstwo 
od tego zakazu39. Jednak zakaz wyrobów 
tytoniowych do stosowania doustnego nie 
powinien dotyczyć historycznie 
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rynek wewnętrzny wyrobu, który 
powoduje uzależnienie, ma niekorzystne 
skutki dla zdrowia i jest atrakcyjny dla 
młodych ludzi. W przypadku innych 
wyrobów tytoniowych bezdymnych, które 
nie są produkowane na rynek masowy, 
uznaje się, że restrykcyjne przepisy 
dotyczące etykietowania i składników 
wystarczą, by rynek tych wyrobów nie 
rozwinął się poza ich tradycyjne użycie.

tradycyjnych wyrobów tytoniowych do 
stosowania doustnego, których 
wprowadzanie do obrotu może być 
dopuszczone przez poszczególne państwa 
członkowskie. W przypadku innych 
wyrobów tytoniowych bezdymnych, które 
nie są produkowane na rynek masowy, 
uznaje się, że restrykcyjne przepisy 
dotyczące etykietowania i składników 
wystarczą, by rynek tych wyrobów nie 
rozwinął się poza ich tradycyjne użycie.

Or. en

Poprawka 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Z uwagi na ogólny zakaz sprzedaży 
tytoniu do stosowania doustnego (snusu) 
w UE, brak jest transgranicznego 
zainteresowania uregulowaniem kwestii 
zawartości tego rodzaju tytoniu.
Odpowiedzialność za uregulowanie tej 
kwestii należy zatem do państwa 
członkowskiego, w którym sprzedaż tego 
rodzaju tytoniu jest dozwolona zgodnie z 
art. 161 Aktu przystąpienia Austrii, 
Finlandii i Szwecji. Zatem snus powinno 
się wyłączyć z zastosowania przepisów art. 
6 niniejszej dyrektywy.

Or. sv

Poprawka 65
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30
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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 
informacyjnego40. Sprzedaż konsumentom 
wyrobów tytoniowych na odległość, 
prowadzona przez przedsiębiorstwa, 
podlega także przepisom dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość, którą z dniem 
13 czerwca 2014 r. zastąpi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie praw konsumentów41.

(30) Internetowa sprzedaż wyrobów 
tytoniowych ułatwia młodym ludziom 
dostęp do tych wyrobów i stwarza ryzyko 
nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
ograniczania użycia tytoniu, w 
szczególności w niniejszej dyrektywie, 
dlatego też powinna być zakazana zgodnie 
z wytycznymi wykonawczymi Ramowej 
konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu.
Sprzedaż konsumentom wyrobów 
tytoniowych na odległość, prowadzona 
przez przedsiębiorstwa, podlega także 
przepisom dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 
r. w sprawie ochrony konsumentów w 
przypadku umów zawieranych na 
odległość, którą z dniem 13 czerwca 2014 
r. zastąpi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie praw 
konsumentów41.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać wszelkiej internetowej sprzedaży tytoniu.  Z oceny skutków przeprowadzonej 
przez Komisję wynika, że transgraniczna sprzedaż internetowa odbywa się w głównej mierze 
nielegalnie, a w wytycznych dotyczących wdrażania art. 13 Ramowej konwencji o 
ograniczeniu użycia tytoniu zaleca się wprowadzenie zakazu wszelkiej sprzedaży internetowej.  
Skuteczna weryfikacja wieku jest bardzo trudna do przeprowadzenia w internecie.
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Poprawka 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 5 lat po terminie transpozycji 
niniejszej dyrektywy, aby ocenić, czy 
potrzebne są zmiany niniejszej dyrektywy.
Należy prowadzić edukację dla dzieci i 
młodzieży, gdyż jest to najprostszy i 
najbardziej skuteczny sposób ochrony 
młodych ludzi przed rozpoczęciem nałogu.
Trzeba również rozważyć utworzenie 
funduszu finansowanego przez 
producentów wyrobów tytoniowych, w 
ramach którego finansowane będą 
kampanie antynikotynowe. Państwa 
członkowskie powinny ujednolicić wiek 
uprawniający do nabywania produktów 
tytoniowych od 18-go roku życia.

Or. pl

Poprawka 67
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31



AM\936107PL.doc 37/153 PE510.761v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 68
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(31) Wszystkie wyroby tytoniowe mogą 
powodować śmierć, choroby i 
niepełnosprawność, trzeba więc ograniczać 
ich spożycie. Należy zatem monitorować 
zmiany sytuacji w zakresie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych. Na producentów i 
importerów należy nałożyć obowiązek 
zgłaszania nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, bez uszczerbku dla 
kompetencji państw członkowskich do 
wprowadzenia ich zakazu lub udzielania na 
nie zezwoleń. Komisja powinna 
monitorować rozwój sytuacji i złożyć 
sprawozdanie 3 lata po terminie 
transpozycji niniejszej dyrektywy, aby 



PE510.761v01-00 38/153 AM\936107PL.doc

PL

ocenić, czy potrzebne są zmiany niniejszej 
dyrektywy.

ocenić, czy potrzebne są zmiany niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 69
Robert Goebbels

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.

skreślony

__________________
42 Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67, ostatnio 
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zmieniona dyrektywą 2011/62/UE, Dz.U. 
L 174 z 1.7.2011, s. 74.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że proponowany przepis nie ma solidnych podstaw naukowych. Papieros 
elektroniczny nie jest wyrobem tytoniowym. Nie jest też lekiem. Jest to dość nowy produkt, 
który wymaga uregulowania w ramach specjalnych przepisów, gdy z trwających obecnie 
badań wynikną konkretne wnioski. Prosi się Komisję, aby zaproponowała takie przepisy po 
przeprowadzeniu szerokiej i przejrzystej procedury konsultacyjnej.

Poprawka 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

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 

(34) Dyrektywa 2001/83 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi ramy prawne 
oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych.
Wyroby zawierające nikotynę inne niż 
wyroby tytoniowe objęte niniejszą 
dyrektywą powinny być regulowane w 
ramach zbliżającego się przeglądu pakietu 
farmaceutycznego w celu zapewnienia 
informowania i ochrony konsumentów.
Przegląd może obejmować przepisy 
dopuszczające na rynek wyroby 
zawierające nikotynę, o mniejszym ryzyku 
i pozytywnym stosunku ryzyka do 
korzyści, które mogą pomóc 
konsumentom w rzuceniu palenia, jako 
wyroby konsumpcyjne, pod warunkiem, że 
są one opatrzone odpowiednim 
ostrzeżeniem zdrowotnym.   
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badań i innowacji w zakresie zaprzestania 
palenia. Nie narusza to stosowania 
dyrektywy 2001/83/WE do innych
wyrobów objętych niniejszą dyrektywą, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
dyrektywie 2001/83/WE.

Or. en

Poprawka 71
Niki Tzavela

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 

(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.
Ponieważ na podstawie tych przepisów 
wydawane są już pozwolenia dla znacznej 
liczby wyrobów zawierających nikotynę, 
Komisja powinna przeprowadzić − w 
ramach zbliżającego się przeglądu 
stosownego ustawodawstwa 
farmaceutycznego − analizę i pełną ocenę 
skutków, w tym konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, w celu 
określenia na tej podstawie najbardziej 
odpowiedniego uregulowania papierosów 
elektronicznych.
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dyrektywie 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Objęcie wszystkich wyrobów zawierających nikotynę ramami prawnymi dotyczącymi 
produktów leczniczych bez uprzedniego przeprowadzenia szczegółowej oceny skutków 
mogłoby de facto − lecz niepotrzebnie − doprowadzić do ograniczenia lub wstrzymania 
sprzedaży danego wyrobu. Proponowany przegląd unijnego pakietu farmaceutycznego za dwa 
lata dałby ustawodawcom więcej czasu na odpowiednie skorygowanie tego błędu i 
ustanowienie odpowiednich ram regulacji papierosów elektronicznych.

Poprawka 72
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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. Jednak pomiar poziomu 
uwalnianej nikotyny okazał się trudny, 
ponieważ zależy to od wyrobów i sposobu 
ich użycia. Zatem włączenie wszystkich 
wyrobów zawierających nikotynę, bez 
względu na poziom jej zawartości, w 
zakres działania 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 
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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.

i zachęca do badań i innowacji w zakresie 
zaprzestania palenia. Nie narusza to 
stosowania dyrektywy 2001/83/WE do 
innych wyrobów objętych niniejszą 
dyrektywą, jeżeli spełnione są warunki 
określone w dyrektywie 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie do obrotu wyrobów zawierających nikotynę jest uzasadnione jedynie wtedy, 
gdy celem jest zaprzestanie palenia. Jest bardzo trudno ocenić poziom uwalnianej nikotyny w 
wyrobach zawierających nikotynę. Intensywne stosowanie wyrobów zawierających nawet 
niski poziom nikotyny również może doprowadzić do wysokiego spożycia tej substancji.  
Z tego względu wszystkie wyroby zawierające nikotynę powinny być regulowane 
ustawodawstwem farmaceutycznym. Zagwarantowałoby to jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność wyrobów zawierających nikotynę oraz ich jednakowe traktowanie.

Poprawka 73
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Istnieje związek z poprawką dotyczącą objęcia wszystkich wyrobów zawierających nikotynę 
ustawodawstwem farmaceutycznym.  Jeżeli wszystkie wyroby zawierające nikotynę byłyby 
regulowane jak produkty lecznicze, bez względu na poziom nikotyny, postanowienie dotyczące 
etykietowania przestałoby być aktualne.
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Poprawka 74
Niki Tzavela

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

Poprawka 75
Hans-Peter Martin

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.

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

Or. de

Poprawka 76
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić jednolite warunki (37) Aby zapewnić jednolite warunki 
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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 182/201143.

wdrażania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności warunki dotyczące formatu 
zgłaszania składników, należy przyznać 
Komisji uprawnienia wykonawcze.
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/201143.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją tych samych autorów dotyczącą wprowadzenia pozytywnego 
wykazu w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy.

Poprawka 77
Alajos Mészáros

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 

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

Or. en

Poprawka 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

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 

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

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

Or. en

Poprawka 79
Roger Helmer

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 

(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 
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dostosowywania maksymalnych 
zawartości wydzielanych substancji i 
metod ich pomiaru, ustalania 
maksymalnych poziomów składników, 
które zwiększają toksyczność, właściwości 
uzależniające lub atrakcyjność wyrobów,
w zakresie używania ostrzeżeń 
zdrowotnych, niepowtarzalnych 
identyfikatorów i zabezpieczeń w 
etykietowaniu i na opakowaniach, 
określania głównych elementów umów z 
niezależnymi stronami trzecimi w sprawie 
przechowywania danych oraz w zakresie 
przeglądu pewnych zwolnień przyznanych 
dla wyrobów tytoniowych innych niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów i wyroby tytoniowe 
bezdymne, a także przeglądu poziomów 
nikotyny w wyrobach zawierających 
nikotynę. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

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

Or. en

Poprawka 80
Paul Rübig

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 

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

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie ustalania metod 
pomiaru wydzielanych substancji;
ustalania maksymalnych poziomów 
składników, które zwiększają toksyczność
lub właściwości uzależniające, w zakresie 
używania ostrzeżeń zdrowotnych, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i 
zabezpieczeń w etykietowaniu i na 
opakowaniach, określania głównych 
elementów umów z niezależnymi stronami 
trzecimi w sprawie przechowywania 
danych oraz w zakresie przeglądu pewnych 
zwolnień przyznanych dla wyrobów 
tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów i 
wyroby tytoniowe bezdymne, a także 
przeglądu poziomów nikotyny w wyrobach 
zawierających nikotynę. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. de

Poprawka 81
Ewald Stadler

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 

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

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

Or. de

Poprawka 82
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

rozwój sytuacji i złożyć sprawozdanie 3 
lata po terminie transpozycji niniejszej 
dyrektywy, aby ocenić, czy potrzebne są 
zmiany niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 83
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) podkreśla rolę i odpowiedzialność 
państw członkowskich w zakresie ochrony 
zdrowia publicznego i profilaktyki 
zdrowotnej, zapewniania publicznych 
gwarancji, wsparcia i doradztwa dla 
młodzieży oraz przeprowadzania 
publicznych kampanii antynikotynowych, 
w szczególności w szkołach; uważa, że 
konieczny jest powszechny i bezpłatny 
dostęp do konsultacji dla osób chcących 
rzucić palenie i odpowiedniego rodzaju 
terapii;

Or. pt

Poprawka 84
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(40) Celem dyrektywy jest harmonizacja 
regulacji dotyczących produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych i powiązanych wyrobów. Ma 
to zagwarantować, że poszczególne
państwa członkowskie nie będą 
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potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie.

wprowadzać przepisów krajowych 
dotyczących wymogów w zakresie 
etykietowania i pakowania, 
wykraczających poza przedmiotową 
dyrektywę.

Jeżeli dane państwo członkowskie ma już 
bardziej restrykcyjne przepisy krajowe w 
kwestiach objętym zakresem niniejszej 
dyrektywy, stosowane bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, powinno mieć prawo 
ich utrzymania ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Owe przepisy krajowe muszą 
być jednak konieczne i proporcjonalne 
oraz nie mogą stanowić środka arbitralnej 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia 
handlu między państwami członkowskimi.
Bardziej restrykcyjne przepisy krajowe 
podlegają uprzedniemu zgłoszeniu i 
zatwierdzeniu przez Komisję, która 
podejmuje decyzję przy uwzględnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
osiągniętego w niniejszej dyrektywie.

Or. de

Poprawka 85
Niki Tzavela
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(40) W niniejszej dyrektywie dokonuje się 
pełnej harmonizacji niektórych aspektów 
produkcji, prezentowania i sprzedaży 
wyrobów tytoniowych i powiązanych 
wyrobów, a państwa członkowskie nie 
powinny mieć możliwości utrzymywania 
lub wprowadzania do swego 
ustawodawstwa krajowego przepisów
odbiegających od wymogów dotyczących 
etykietowania i pakowania ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 86
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy dopuścić, by państwa 
członkowskie mogły utrzymać bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe w kwestiach 

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

objętym zakresem niniejszej dyrektywy, 
stosowane bez rozróżnienia do wszystkich 
towarów, ze względu na nadrzędne 
potrzeby związane z ochroną zdrowia 
publicznego. Należy dopuścić również, by 
państwa członkowskie mogły wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy, stosowane 
bez rozróżnienia do wszystkich towarów, 
ze względów związanych ze specyficzną 
sytuacją danego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem że przepisy te są 
uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
publicznego. Bardziej restrykcyjne
przepisy krajowe powinny być konieczne i 
proporcjonalne oraz nie mogą stanowić 
środka arbitralnej dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi. Bardziej 
restrykcyjne przepisy krajowe podlegają 
uprzedniemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu 
przez Komisję, która podejmuje decyzję 
przy uwzględnieniu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia osiągniętego w niniejszej 
dyrektywie. Środkiem arbitralnej 
dyskryminacji jest na przykład nakaz 
zwiększenia powierzchni ostrzeżeń do 
ponad 60%. Celem przedmiotowej 
dyrektywy jest wprowadzenie jednolitych 
przepisów w zakresie pakowania i 
etykietowania, w związku z czym swoboda 
państw członkowskich w zakresie 
ustalania norm, które znacznie 
odbiegałyby od zasad określonych w 
niniejszej dyrektywie, jest poważnie 
ograniczona.

Or. de

Poprawka 87
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna być uprawniona do zatwierdzenia lub odrzucenia przyszłych działań 
krajowych, ponieważ to w gestii sądów leży orzekanie o zgodności działań krajowych z 
prawem UE.

Poprawka 88
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Niniejsza dyrektywa w sposób nader 
wyczerpujący wprowadza jednolite zasady 
dotyczące produkcji, wyglądu i sprzedaży 
wyrobów tytoniowych i podobnych 
produktów. Wiele norm zawartych w tej 
dyrektywie ma wpływ na prawa 
podstawowe. Państwa członkowskie nie 
powinny mieć prawa wprowadzania 
przepisów odbiegających od wymogów w 
zakresie etykietowania i pakowania, 
ustalonych na mocy niniejszej dyrektywy, 
aby zagwarantować pewność prawa.

Or. de

Poprawka 89
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 90
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań 
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 
ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy.
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm i 
przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego44.

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania 
przepisów krajowych stosowanych bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, 
dotyczących kwestii nieobjętych zakresem
obowiązywania przepisów niniejszej 
dyrektywy, aby ochronić zdrowie 
publiczne. Państwa członkowskie nie 
mogą zakazać ani ograniczać sprzedaży, 
przywozu ani spożywania wyrobów 
tytoniowych lub podobnych produktów, 
jeżeli spełniają one wymogi niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 91
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 

(41) Państwa członkowskie powinny móc 
przyjąć bardziej rygorystyczne przepisy 
dotyczące wyrobów tytoniowych, które 
uznają za niezbędne do ochrony zdrowia 
publicznego, o ile przepisy te nie wchodzą 
w zakres przepisów niniejszej dyrektywy.
Jeżeli wyroby tytoniowe lub powiązane 
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Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie mogą na przykład 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
przewidujące standaryzację opakowań
wyrobów tytoniowych, o ile przepisy te są 
zgodne z Traktatem i zobowiązaniami w 
ramach WTO oraz nie wpływają na pełne 
stosowanie niniejszej dyrektywy.
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm i 
przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego44.

wyroby są zgodne z wymogami niniejszej 
dyrektywy, państwa członkowskie nie 
zakazują ani nie ograniczają przywozu, 
sprzedaży ani spożycia takich wyrobów.

Or. en

Poprawka 92
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(41) Państwa członkowskie zachowują 
swobodę w zakresie wprowadzania lub 
utrzymania przepisów krajowych 
stosowanych bez rozróżnienia do 
wszystkich towarów, dotyczących kwestii 
nieobjętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, o ile przepisy te są zgodne z 
Traktatem i nie zagrażają pełnemu 
stosowaniu niniejszej dyrektywy.
Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
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Wymagane jest uprzednie zgłaszanie 
przepisów technicznych zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego44.

społeczeństwa informacyjnego44.

(W przypadku odrzucenia analogicznych 
poprawek wprowadzających standardowe 
opakowania, niniejsza poprawka również 
powinna upaść.)

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić obowiązek stosowania standardowych opakowań, o czym autor 
wspominał już w innych poprawkach.

Poprawka 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Państwa członkowskie uzupełniają 
przepisy niniejszej dyrektywy wszelkimi 
działaniami przydatnymi z punktu 
widzenia ochrony zdrowia publicznego 
obywateli europejskich. Stopniowa 
harmonizacja opodatkowania wyrobów
tytoniowych w Unii oraz prowadzenie 
kampanii informacyjnych w mediach 
i wśród młodzieży, w placówkach 
edukacyjnych, to dwa istotne sposoby 
walki z zagrożeniami, jakie spożycie 
tytoniu niesie dla młodzieży.

Or. fr



AM\936107PL.doc 59/153 PE510.761v01-00

PL

Poprawka 94
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Jeżeli wyroby tytoniowe lub podobne 
wyroby spełniają warunki określone w 
niniejszej dyrektywie, wówczas państwa 
członkowskie nie mogą zakazać ani w 
sposób niewspółmierny ograniczać 
przywozu, sprzedaży bądź konsumpcji tych 
wyrobów. Producentom należy 
mianowicie w pewnym minimalnym
zakresie zagwarantować pewność prawa.

Or. de

Poprawka 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41b) Państwa członkowskie pokrywają 
wydatki zdrowotne związane ze spożyciem 
tytoniu poprzez bezpośrednie 
opodatkowanie wyrobów tytoniowych;

Or. fr

Poprawka 96
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Państwa członkowskie powinny (42) Państwa członkowskie powinny 
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zapewnić, aby dane osobowe były 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z 
zasadami i środkami zabezpieczającymi 
ustanowionymi dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych45.

zapewnić, aby dane osobowe były 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z 
zasadami i środkami zabezpieczającymi 
ustanowionymi dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych45. Należy również 
przestrzegać krajowych przepisów 
dotyczących ochrony danych.

Or. de

Poprawka 97
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(45) Niniejszy wniosek dotyczy kilku praw 
podstawowych ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
mianowicie prawa do ochrony danych 
osobowych (art. 8), prawa do wolności 
wypowiedzi i do informacji (art. 11), 
wolności podmiotów gospodarczych do 
prowadzenia działalności gospodarczej
(art. 16) i prawa własności (art. 17).

Or. de
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Uzasadnienie

Ingerencja w prawa do znaków towarowych, zawarta w propozycji Komisji, nie jest w żadnej 
mierze niezbędna do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego. Poza tym o 
zgodności ingerencji w prawa podstawowe z prawem orzekają nie ustawodawcy, lecz 
niezawisłe sądy.

Poprawka 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do snusu w Szwecji, zgodnie z 
postanowieniami art. 151 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ odstępstwo dotyczy snusu w Szwecji, a także dlatego, że nie jest to produkt 
sprzedawany na rynku wewnętrznym, niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania w 
Szwecji do snusu.

Poprawka 99
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 102
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Mentol jest klasycznym aromatem papierosowym, który zazwyczaj nie jest atrakcyjny dla 
młodych palaczy. Dlatego nie ma konkretnego powodu, by interweniować w tym przypadku.
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Poprawka 104
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 105
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



AM\936107PL.doc 65/153 PE510.761v01-00

PL

Poprawka 106
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 107
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 108
Konrad Szymański
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Mentol jest tradycyjnie używanym składnikiem wyrobów tytoniowych w niektórych państwach 
członkowskich. Traktowanie go na równi z innymi substancjami aromatyzującymi miałoby 
nieproporcjonalny wpływ na rynki tytoniowe w tych państwach członkowskich i mogłoby 
doprowadzić do wzrostu nielegalnej sprzedaży w tych państwach. Ponadto, przytoczony 
dowód naukowy nie jest jednoznaczny.

Poprawka 109
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna dotyczyć aromatów jako takich, a nie tylko aromatów 
„charakterystycznych”.

Poprawka 110
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 111
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Cygaretki są już ujęte w definicji cygara, wobec czego odrębna definicja nie jest potrzebna.

Poprawka 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 113
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Cygaretka jest jednym z rodzajów cygara, dlatego odrębna definicja nie jest konieczna.

Poprawka 114
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pt

Poprawka 115
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 116
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) „Tytoń odtworzony”: rezultat 
odzyskania różnych frakcji tytoniu 
uzyskanych przy żyłowaniu tytoniu i przy 
produkcji wyrobów tytoniowych 
wykorzystywany w postaci liści lub 
pojedynczych włókien jako składnik 
mieszanki tytoniowej w papierosach 
i innych wyrobach tytoniowych.

Or. fr

Poprawka 117
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

19) „maksymalny poziom” oznacza 
maksymalną ilość substancji w wyrobie 
tytoniowym mierzoną w gramach;

Or. it

Uzasadnienie

Dopuszczenie, by maksymalny poziom wydzielanych substancji mógł być równy zeru 
oznaczałoby de facto otwarcie drogi do zakazu wszelkich wyrobów tytoniowych 
występujących obecnie na rynku.

Poprawka 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) „wyrób tytoniowy o mniejszym 
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ryzyku” oznacza wyrób tytoniowy, który 
jest zaprojektowany i wprowadzany do 
obrotu w celu zmniejszenia zagrożeń 
związanych z paleniem w porównaniu z 
konwencjonalnymi wyrobami 
tytoniowymi, zwłaszcza papierosami, i 
który wprowadzany jest na rynek po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 120
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Okoliczności nadzwyczajne, jak np. wzrost sprzedaży o 10%, mogą się pojawić bardzo szybko, 
jeżeli wziąć pod uwagę bardzo niską konsumpcję cygar i tytoniu fajkowego w niektórych 
państwach członkowskich.
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Poprawka 121
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 122
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „istotna zmiana okoliczności” oznacza 
wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu, takiej jak tytoń fajkowy, cygara, 
cygaretki, o co najmniej 10 % w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
według danych dotyczących sprzedaży 
przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 4; lub 
wzrost częstości spożycia danej kategorii 
wyrobów tytoniowych w grupie 

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

tytoniowych w grupie konsumentów 
poniżej 25 roku życia o co najmniej 5 
punktów procentowych w co najmniej 10 
państwach członkowskich według 
sprawozdania Eurobarometru z [this date 
will be set at the moment of adoption of the 
Directive] r. lub według równoważnych 
badań częstości spożycia wyrobów 
tytoniowych;

Or. pt

Poprawka 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Roczna konsumpcja cygar i tytoniu fajkowego jest w większości państw członkowskich bardzo 
niewielka. Łatwo jest zatem osiągnąć dziesięcioprocentowy poziom zmiany wielkości 
sprzedaży.
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Poprawka 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 125
Niki Tzavela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36a) „tytoń odtworzony” oznacza wynik 
wzbogacenia różnych części roślin tytoniu 
po omłóceniu i wytworzeniu wyrobu 
tytoniowego, stosowany do owijania cygar 
i cygaretek lub wykorzystywany w formie 
płatów lub pojedynczych pasem jako 
składnik mieszanki tytoniu do produkcji 
papierosów i innych wyrobów 
tytoniowych;

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa musi również uwzględniać i precyzyjnie definiować wszystkie wyroby tytoniowe i 
istniejące techniki odtwarzania, aby wdrożyć identyczne przepisy na rynku wewnętrznym.

Poprawka 126
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 127
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) 0,002 pikokiura polonu 210.

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzono, że polon jest istotnym czynnikiem rakotwórczym zawartym w tytoniu. Każdy 
papieros zawiera około 0,04 pikokiura tego pierwiastka (Rego, Isis, 2009). Szacuje się, że 
„przy każdym zaciągnięciu się dymem przez palacza, trucizna gromadzi się w jego 
organizmie, osiągając dawkę równoważną 300 prześwietleniom rentgenowskim rocznie w 
przypadku osoby palącej 30 papierosów dziennie” (Rego, Scientific American, 2011).
Połączenie kilku środków mogłoby praktycznie wyeliminować polon 210 z papierosów (np. 
dzięki używaniu nawozu ubogiego w uran, myciu liści po zbiorze, dodatkom, filtrom).
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Poprawka 128
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 129
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 130
Paul Rübig

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

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

skreślony

Or. de

Poprawka 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Należy pilnie przeciwstawić się uprawnieniu Komisji do zmniejszenia maksymalnego poziomu 
zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla, gdyż takie uprawnienie 
oznaczałoby udzielenie Komisji możliwości zmiany istotnych aspektów dyrektywy (i de facto 
prowadziłoby do zakazu wszelkich wyrobów tytoniowych znajdujących się obecnie na rynku) 
bez należytego zaangażowania Parlamentu Europejskiego i Rady, co jest sprzeczne z art. 290 
ust. 1 TFUE.

Poprawka 132
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pt

Poprawka 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 134
Alajos Mészáros

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

Or. en

Poprawka 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 3 ust. 2 zawiera istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie jest objęty zakresem 
aktów delegowanych.

Poprawka 136
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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na szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 137
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 138
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
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Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 140
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 ust. 1 TFUE stosowanie aktów delegowanych jest uzasadnione tylko 
w przypadku innych niż istotne elementów dyrektywy.

Poprawka 141
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. de

Poprawka 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Należy pilnie przeciwstawić się uprawnieniu Komisji do określania i dostosowania 
maksymalnych poziomów zawartości innych substancji, gdyż takie uprawnienie oznaczałoby 
udzielenie Komisji możliwości zmiany istotnych aspektów dyrektywy (i de facto prowadziłoby 
do zakazu wszelkich wyrobów tytoniowych znajdujących się obecnie na rynku) bez należytego 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego i Rady, co jest sprzeczne z art. 290 ust. 1 TFUE.
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Poprawka 143
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 3 ust. 3 zawiera istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie jest objęty zakresem 
aktów delegowanych.

Poprawka 145
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji ustanowione przez siebie 

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

Or. nl

Poprawka 146
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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zgodnie z art. 22 w celu określenia i 
dostosowania maksymalnych zawartości 
innych substancji wydzielanych przez 
papierosy oraz substancji wydzielanych 
przez wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, które to substancje znacznie 
zwiększają toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe, tak że skutki te przekraczają 
próg toksyczności i właściwości 
uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. en

Poprawka 147
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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uzależniających wynikający z poziomów 
zawartości substancji smolistych, nikotyny 
i tlenku węgla określonych w ust. 1.

Or. en

Poprawka 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 149
Ewald Stadler



AM\936107PL.doc 89/153 PE510.761v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 150
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
metod pomiaru zawartości substancji 

skreślony
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smolistych, nikotyny i tlenku węgla, przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
technicznego oraz norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym.

Or. nl

Poprawka 151
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 152
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nakładają na 
producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych wymóg przedkładania 
właściwym organom wykazu wszystkich 
składników, wraz z ich ilościami, 
używanych do produkcji wyrobów 

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

tytoniowych, w podziale na marki i 
rodzaje; wykaz ten obejmuje także 
substancje wydzielane przez te wyroby 
wskutek ich użycia zgodnie z 
przeznaczeniem i ich zawartość.
Producenci lub importerzy powiadamiają 
właściwe organy danego państwa 
członkowskiego w przypadku zmiany 
składu wyrobu, wpływającej na informacje 
przekazywane na podstawie niniejszego 
artykułu. Informacje wymagane na 
podstawie niniejszego artykułu 
przedkładane są przed wprowadzeniem do 
obrotu nowego lub zmodyfikowanego 
wyrobu tytoniowego.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie ma na celu zdjęcie z producentów obowiązku przeprowadzania badań 
substancji wydzielanych przez takie części wyrobu, które w warunkach użycia zgodnego z 
przeznaczeniem nie są spalane, jak np. filtry papierosów.

Poprawka 153
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwraca się do ISO o opracowanie 
normy pomiaru poziomu polonu 210 w 
tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje już norma używana do pomiaru zawartości polonu 210 w wodzie (ISO 13161 :2011).
Powinno być możliwe opracowanie normy pomiaru zwartości polonu 210 w tytoniu w oparciu 
o tę normę. Komisja powinna zwrócić się do ISO o opracowanie takiej normy.
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Poprawka 154
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia, że powszechnie dostępna strona internetowa jest wystarczająca do 
tego celu. Nie ma potrzeby, by państwa członkowskie tworzyły nowe strony internetowe.

Poprawka 155
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 156
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wprowadza się zakaz stosowania w 
wyrobach tytoniowych dodatków innych 
niż wymienione w załączniku -I lub 
dodatków wymienionych w tym 
załączniku, ale nie stosowanych zgodnie z 
warunkami określonymi w tym 
załączniku. Załącznik -I zawiera 
wyłącznie substancje, które nie spełniają 
kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z rozporządzeniem WE nr 
1272/2008 i które nie wytwarzają 
niebezpiecznych substancji w czasie 
spalania. Załącznik -1 nie zawiera 
aromatów ani substancji poprawiających 
właściwości smakowe. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
opracowania i zmiany załącznika -I.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie wyłącznie dodatków dających aromat charakterystyczny jest niewystarczające.
W wyrobach tytoniowych powinny być dopuszczalne tylko dodatki, na które wydano wyraźną 
zgodę. Nie należy dopuszczać żadnych substancji niebezpiecznych (lub które takimi się stają 
podczas spalania), żadnych aromatów i dodatków poprawiających właściwości smakowe.
Wynika to z wytycznych WHO, zgodnie z którymi „strony powinny regulować, wprowadzając 
zakazy lub ograniczenia, składniki, które mogą być wykorzystane do poprawy właściwości 
smakowych wyrobów tytoniowych”.

Poprawka 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym, innym niż tradycyjny 
smak mentolu, w przypadku, gdy 
jednoznacznie udowodnione zostało na 
drodze badań naukowych, iż dany dodatek 
zwiększa toksyczność produktu lub 
ułatwia uzależnienie.

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym, jeśli znacznie 
zwiększają one, na etapie spożycia, 
toksyczne lub uzależniające skutki 
wywoływane przez wyroby tytoniowe.

Or. en

Uzasadnienie

Papierosy pozostają wyrobem legalnym, a zatem nie istnieje uzasadnienie dla interwencji 
dotyczącej aromatów, chyba że dany wyrób faktycznie jest bardziej szkodliwy dla zdrowia niż 
zwyczajny papieros.

Poprawka 159
Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
zawierających dodatki, które nadają 
aromat dominujący inny niż aromat 
tytoniu, zgodnie z przepisami akapitu 
drugiego.

Or. en

Poprawka 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym. Zakaz ten nie 
obowiązuje w odniesieniu do 
wprowadzania do obrotu snusu w Szwecji, 
na mocy art. 151 Aktu przystąpieniu 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ istnieje wyjątek w odniesieniu do snusu w Szwecji, a wyrób ten nie jest 
sprzedawany na rynku wewnętrznym, przepisy w zakresie aromatów nie powinny mieć 
zastosowania do snusu w Szwecji.

Poprawka 161
Salvador Sedó i Alabart
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie, uwzględniając 
przepisy ustępu 2, zakazują wprowadzania 
do obrotu wyrobów tytoniowych 
zawierających dodatki nadające im 
dominujący smak różny od smaku tytoniu.

Or. es

Poprawka 162
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie regulują 
wprowadzanie do obrotu wyrobów 
tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym.

Or. fr

Poprawka 163
Marian-Jean Marinescu

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 mogą stosować
dodatki niezbędne w produkcji wyrobów 
tytoniowych.

Or. en
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Poprawka 164
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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.

Dodatki niezbędne w produkcji wyrobów 
tytoniowych mogą zostać zawarte w 
załączniku -I, o ile zastosowanie tych 
dodatków nie prowadzi do nadania 
wyrobowi aromatu ani do zwiększenia 
atrakcyjności wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisarz ds. zdrowia Tonio Borg wielokrotnie powtarzał, że tytoń powinien smakować jak 
tytoń. Żaden aromat jako taki nie może być postrzegany jako niezbędny do produkcji tytoniu.
Tylko dodatki niearomatyzujące i niepodnoszące atrakcyjności mogą być uznane za niezbędne 
do produkcji wyrobów tytoniowych.

Poprawka 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Koncepcja jakoby dodatek lub aromat był „niezbędny” w produkcji wyrobów jest niejasna i 
jest receptą na niespójne podejmowanie decyzji i wyzwania.

Poprawka 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych.

Or. pl

Poprawka 167
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w 
produkcji wyrobów tytoniowych.

Or. es

Poprawka 168
Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie nie zakazują 
stosowania dodatków niezbędnych w
produkcji wyrobów tytoniowych.

Or. en

Poprawka 169
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu w art. 6 ust. 1 akapit 
pierwszy wysuniętą przez tego samego autora.

Poprawka 170
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu w art. 6 ust. 1 akapit 
pierwszy wysuniętą przez tego samego autora.

Poprawka 171
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 172
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Poprawka 173
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 174
Alajos Mészáros
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 175
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Poprawka 176
Laurence J.A.J. Stassen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 177
Maria do Céu Patrão Neves

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 lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny, Komisja 
przedkłada wnioski w celu określenia 
maksymalnych poziomów tych dodatków 
lub kombinacji tych dodatków, nadających 
aromat charakterystyczny na podstawie 
zweryfikowanych badań naukowych.

Or. pt

Poprawka 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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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 lub kombinacja dodatków po 
przekroczeniu danego poziomu zawartości 
lub stężenia zwykle nadaje wyrobowi 
aromat charakterystyczny oraz jeżeli w 
wyniku tego znacznie zwiększają się, na 
etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

Or. en

Uzasadnienie

Papierosy pozostają wyrobem legalnym, a zatem nie istnieje uzasadnienie dla interwencji 
dotyczącej aromatów, chyba że dany wyrób faktycznie jest bardziej szkodliwy dla zdrowia niż 
zwyczajny papieros.

Poprawka 179
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

3. Jeżeli dany dodatek lub kombinacja 
dodatków wyłącznie po przekroczeniu 
danego poziomu zawartości lub stężenia 
zwykle nadaje wyrobowi aromat lub 
poprawia właściwości smakowe, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
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delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
nadających aromat charakterystyczny.

określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków lub kombinacji tych dodatków, 
odpowiednio zmieniając załącznik -I.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu jako warunku stosowania 
dodatków przepis, zgodnie z którym Komisja ustanawia maksymalne poziomy, powinien 
dotyczyć wszystkich aromatów i wszystkich dodatków, które mogą poprawiać właściwości 
smakowe.

Poprawka 180
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie regulują 
stosowanie następujących dodatków 
w wyrobach tytoniowych:

Or. fr

Poprawka 181
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Załącznik -I nie zawiera następujących 
dodatków w wyrobach tytoniowych:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu w art. 6 ust. 1 akapit 
pierwszy wysuniętą przez tych samych autorów.

Poprawka 182
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) witamin lub

Or. es

Poprawka 183
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) kofeiny i tauryny lub

Or. es

Poprawka 184
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania dodatków wskazanych w ust. 1 
i 4 w komponentach wyrobów 
tytoniowych, takich jak filtry, papier, 
opakowania, kapsułki, lub nadawania 
wyrobom tytoniowym właściwości 
technicznych, które pozwalają na zmianę 
aromatu lub intensywności dymu.

Or. es

Poprawka 185
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Stosowanie środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawanie wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu, jest zakazane. Filtry i 
kapsułki nie zawierają tytoniu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna zapewniająca spójność z propozycją pozytywnego wykazu.

Poprawka 186
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 187
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 188
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr

Poprawka 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Państwa członkowskie zakazują 
stosowania środków aromatyzujących w 
komponentach wyrobów tytoniowych, 
takich jak filtry, papier, opakowania, 
kapsułki, lub nadawania wyrobom 
tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub 
intensywności dymu, jeżeli w wyniku tego 
znacznie zwiększają się, na etapie 
spożycia, toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe. Filtry i kapsułki nie zawierają 
tytoniu.

Or. en

Poprawka 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 191
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Nie dotyczy to rozwiązań technicznych 
mających na celu ograniczenie niektórych 
szkodliwych składników dymu lub 
zwiększenie biodegradowalności wyrobów 
tytoniowych.

Or. fr

Poprawka 192
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

członkowskie ograniczają lub – jeśli jest 
to odpowiednio uzasadnione – zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
tytoniowych z dodatkami w ilościach, 
które wymiernie zwiększają, na etapie 
spożycia, toksyczne lub uzależniające 
skutki wywoływane przez wyroby 
tytoniowe.

Or. en

Poprawka 193
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W oparciu o dowody naukowe załącznik -I 
nie zawiera wyrobów tytoniowych z 
dodatkami w ilościach, które zwiększają, 
na etapie spożycia, toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez 
wyroby tytoniowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zakazane powinny być nie tylko dodatki, które „znacznie” zwiększają toksyczne lub 
uzależniające skutki wywoływane przez wyroby tytoniowe, ale ogólnie dodatki, które 
zwiększają toksyczne lub uzależniające skutki wywoływane przez wyroby tytoniowe.

Poprawka 194
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W oparciu o dowody naukowe państwa 
członkowskie ograniczają lub, jeżeli 
zostanie to odpowiednio uzasadnione,
zakazują wprowadzania na rynek
wyrobów tytoniowych z dodatkami w 
ilościach, które w wymierny sposób
zwiększają, na etapie spożycia, toksyczne 
lub uzależniające skutki wywoływane 
przez wyroby tytoniowe.

Or. es

Poprawka 195
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu w art. 6 ust. 1 akapit 
pierwszy wysuniętą przez tych samych autorów.

Poprawka 196
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8



AM\936107PL.doc 113/153 PE510.761v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu w art. 6 ust. 1 akapit 
pierwszy wysuniętą przez tych samych autorów.

Poprawka 197
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 198
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 199
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es
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Poprawka 200
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 201
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Jeżeli dowody naukowe wykazują, że 
pewne dodatki lub ich określona ilość 
wzmacnia, na etapie spożycia, toksyczne 
lub uzależniające skutki wywoływane 
przez wyroby tytoniowe, wyłącznie jeśli 
przekracza ona dany poziom zawartości 
lub stężenia, w tym standardowe 
marginesy bezpieczeństwa, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 22 w celu 
określenia maksymalnych poziomów tych 
dodatków, odpowiednio zmieniając 
załącznik -I.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją wprowadzenia pozytywnego wykazu jako warunku stosowania 
dodatków przepis, zgodnie z którym Komisja ustanawia maksymalne poziomy, powinien 
dotyczyć również dodatków, które są toksyczne lub uzależniające, wyłącznie jeśli ich stężenie 
osiąga określony poziom.

Poprawka 202
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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okoliczności stwierdzona w sprawozdaniu 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 6 ust. 10 zawiera istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie jest objęty 
zakresem aktów delegowanych.

Poprawka 204
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z własnej inicjatywy Komisja w drodze
aktów delegowanych może decydować, czy 
znosi to odstępstwo czy też nie, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności, która 
spowoduje co najmniej 20% wzrost 
wielkości sprzedaży danej kategorii 
produktu na dziesięciu większych według 
wielkości rynkach państw członkowskich.
Te akty delegowane są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 21 i nie mają 
zastosowania do nowatorskich wyrobów 
tytoniowych, o których mowa w art. 17.

Or. es

Poprawka 205
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5. Komisja na wniosek państwa 
członkowskiego lub z własnej inicjatywy 
może za pomocą aktów wykonawczych 
znieść ten wyjątek, jeżeli nastąpi istotna 
zmiana okoliczności, polegająca na 
wzroście wielkości sprzedaży danej 
kategorii wyrobu o co najmniej 20% na 
dziesięciu największych pod względem 
wielkości rynkach państw członkowskich.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 21; nie mają one zastosowania w 
przypadku wyrobów nowatorskich, o 
których mowa w art. 17.

Or. en

Poprawka 206
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i tytoń do stosowania 
doustnego są zwolnione z zakazów 
określonych w ust. 1 i 5.

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione z zakazów 
określonych w ust. 1 i 5.

Or. en

Poprawka 208
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy i
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów są zwolnione z zakazów 
określonych w ust. 1 i 5.
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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

Wyroby tytoniowe bezdymne tradycyjnie w znacznie większej mierze niż papierosy opierają 
się na aromatach, choć te pierwsze są tak naprawdę zdrowsze. Ponadto są one zazwyczaj 
spożywane przez osoby starsze, a zatem jest mniejsze zagrożenie, że przyciągną młode 
pokolenia. Jeśli nastąpi zmiana w strukturze spożycia, będzie to długi proces, który nie 
wymaga podejmowania natychmiastowych działań. Dlatego też decyzję należy pozostawić 
współustawodawcom.

Poprawka 209
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. de

Poprawka 210
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
nie są zwolnione z zakazów określonych w 
ust. 1 i 5.

Or. el

Poprawka 211
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. en

Poprawka 212
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. pt

Poprawka 213
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Wyroby tytoniowe inne niż papierosy, 
tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z zakazów określonych w ust. 
1 i 5.

Or. en

Poprawka 214
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Aby uzyskać wpis danego składnika 
do załącznika -I, producenci i importerzy 
wnioskują do Komisji. Do wniosku 
dołącza się:
a) imię i nazwisko lub nazwę handlową 
oraz stały adres wnioskodawcy;
b) nazwę chemiczną składnika;
c) funkcję składnika i maksymalną jego 
zawartość w jednym papierosie;
d) wyraźne i poparte danymi naukowymi 
dowody na to, że składnik nie zalicza się 
do żadnego z kryteriów wyłączenia 
wymienionych w niniejszym artykule.
Komisja może zwrócić się do właściwego 
komitetu naukowego o stwierdzenie, czy 
dany składnik zalicza się do kryteriów 
wyłączenia wymienionych w niniejszym 
artykule jako taki lub dopiero po 
przekroczeniu określonego stężenia.
Komisja podejmuje decyzję zgodnie z 
procedurą opisaną w akapicie pierwszym 
nie później niż rok po otrzymaniu 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy opisać procedurę wpisywania składników do pozytywnego wykazu.

Poprawka 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Tytoń do stosowania doustnego 
(snus) wyłącza się z przepisów art. 6 
niniejszej dyrektywy.
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Or. sv

Uzasadnienie

Z uwagi na ogólny zakaz sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego (snus) w UE, brak jest 
transgranicznego zainteresowania regulowaniem zawartości tego rodzaju tytoniu. Kwestię tę 
powinno się uregulować na szczeblu krajowym i powinno się nią zająć państwo członkowskie 
(Szwecja), w którym sprzedaż tego rodzaju tytoniu jest dozwolona.  Wysunięty przez Komisję 
wniosek w sprawie dyrektywy jest niewystarczający, przykładowo jeżeli chodzi o 
uregulowanie kwestii dodatków niebezpiecznych dla zdrowia. Nie reguluje się substancji 
mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, zaś wprowadza się rygorystyczne przepisy 
regulujące zwykłe dodatki smakowe.

Poprawka 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych oraz 
bez uszczerbku dla przepisów dotyczących 
etykietowania zawartych w art. 10 i 11, 
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.

Or. en

Poprawka 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Aby zapewnić spójność graficzną i 
widoczność ostrzeżeń zdrowotnych, 
drukuje się je lub przykleja 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

Ostrzeżenia zdrowotne już się drukuje na opakowaniach papierosów. Jednak w odniesieniu 
do cygar i innych produktów niszowych drukowanie ostrzeżeń na opakowaniach stanowiłoby 
nieproporcjonalne obciążenie dla producentów, którymi są często małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Nie zgłoszono żadnych przypadków usuwania z opakowań ostrzeżeń 
zdrowotnych w formie nalepek. Wartość dodana nadruków na opakowaniach nie jest zatem 
oczywista.

Poprawka 218
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

drukuje się na płaszczyźnie widocznej po 
otwarciu opakowania jednostkowego.
Zarówno ostrzeżenie ogólne, jak i 
wiadomość informacyjna zajmują 50 % 
płaszczyzny, na której są wydrukowane.

Or. pt

Poprawka 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 220
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. es

Poprawka 221
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 222
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 223
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W dyrektywie nie należy precyzować projektu opakowania, a w tym przypadku jego 
rozmiarów. Przepisy takie będą sprzyjać nielegalnemu handlowi oraz ograniczą możliwości 
wyboru przez konsumentów, innowacyjność i konkurencję. Przestrzeganie praw własności 
intelektualnej zostanie upośledzone lub osłabione. Działanie to jest również 
nieproporcjonalne.

Poprawka 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku opakowań papierosów 
ostrzeżenie ogólne i wiadomość 
informacyjną drukuje się na bocznych 
stronach opakowań jednostkowych.
Ostrzeżenia te mają szerokość co najmniej 
20 mm i wysokość co najmniej 43 mm. W 
przypadku tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów wiadomość 
informacyjną drukuje się na płaszczyźnie 
widocznej po otwarciu opakowania 
jednostkowego. Zarówno ostrzeżenie 
ogólne, jak i wiadomość informacyjna 
zajmują 40 % płaszczyzny, na której są 
wydrukowane.

Or. en

Poprawka 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 226
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. de

Poprawka 227
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 22 w celu:
a) dostosowania brzmienia ostrzeżeń 
zdrowotnych określonych w ust. 1 i 2 do 
postępu naukowego i zmian sytuacji 
rynkowej;
b) określenia umiejscowienia, formatu, 
układu i wyglądu ostrzeżeń zdrowotnych 
określonych w tym artykule, w tym 
rodzaju czcionki i koloru tła.

Or. nl

Poprawka 228
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 229
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Poprawka 230
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Na mocy uprawnień przekazanych w niniejszym ustępie Komisja może zmieniać istotne 
elementy dyrektywy bez należytego zaangażowania Parlamentu Europejskiego i Rady, co jest 
niezgodne z art. 290 ust. 1 TFUE.

Poprawka 232
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 233
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 80 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenia zdrowotne mają zasadnicze znaczenie dla zwiększania świadomości na temat 
negatywnych skutków tytoniu dla zdrowia oraz dla powstrzymania młodzieży przed 
rozpoczynaniem spożywania wyrobów tytoniowych. Dlatego należy zwiększyć rozmiar 
ostrzeżeń zdrowotnych.

Poprawka 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

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

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

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

Or. en

Poprawka 235
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 236
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 237
Niki Tzavela
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 45 % zewnętrznego obszaru 
przedniej i 60 % zewnętrznego obszaru
tylnej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego;

Or. en

Poprawka 238
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Najbardziej rygorystyczne przepisy obowiązują w Belgii (43% na przedniej i 62% na tylnej 
płaszczyźnie). Zwiększenie powierzchni przeznaczonej na ostrzeżenia stanowiłoby bez 
wątpienia naruszenie prawa znaków towarowych. Według badania Eurobarometru 82% 
ankietowanych twierdzi, że ostrzeżenia nie mają wpływu na ich decyzję o paleniu.

Poprawka 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

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

c) zajmują 40 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. en

Uzasadnienie

W ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję nie stwierdzono wyraźnie, jakie są 
dodatkowe skutki umieszczenia ostrzeżeń zdrowotnych zajmujących powierzchnię 75% 
płaszczyzny, w porównaniu np. z 50%. Z uwagi na prawa własności do marek i skutki 
scementowania udziałów w rynku z korzyścią dla największych producentów, należy 
zmniejszyć powierzchnię ostrzeżeń zdrowotnych.

Poprawka 240
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 40% zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego;

Or. de

Poprawka 241
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 40 % zewnętrznego obszaru 
przedniej i 50 % zewnętrznego obszaru
tylnej płaszczyzny opakowania 
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zbiorczego; jednostkowego i opakowania zbiorczego;

Or. en

Poprawka 242
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 40 % zewnętrznego obszaru 
przedniej i 50 % zewnętrznego obszaru
tylnej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego;

Or. en

Poprawka 243
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 30 % zewnętrznego obszaru 
przedniej i 40 % zewnętrznego obszaru
tylnej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego;

Or. en

Poprawka 244
Roger Helmer

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

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

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

Or. en

Poprawka 245
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 246
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 247
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 248
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotny przepis wydaje się niepraktyczny, ponieważ w niektórych przypadkach nazwa 
marki nie byłaby widoczna, natomiast ostrzeżenie zdrowotne – z uwagi na to, że zajmuje 
większą powierzchnię – będzie widoczne w każdym przypadku.

Poprawka 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) są umieszczone w tym samym kierunku, 
co wszystkie inne informacje umieszczone 
na opakowaniu;

Or. en

Poprawka 251
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) są umieszczone w tym samym kierunku, 
co wszystkie inne informacje umieszczone 
na opakowaniu;

Or. nl
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Uzasadnienie

Przy wyposażeniu kiosków (i minimarketów) obowiązek umieszczanie na górnej krawędzi 
opakowania jednostkowego i opakowania zbiorowego informacji zdrowotnych bardzo 
utrudniłoby życie sprzedawccom, którzy musieliby rozróżniać marki różnych producentów.
Wymiana umeblowania sklepów byłaby dużą inwestycją dla właścicieli sklepów, których już 
teraz dotykają kurczące się marże. Ponadto badanie pokazuje, że kioskarze są finansowo 
bardzo uzależnieni od sprzedaży produktów tytoniowych.

Poprawka 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) są umieszczone w tym samym kierunku, 
co wszystkie inne informacje umieszczone 
na opakowaniu;

Or. en

Poprawka 253
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. fr

Poprawka 254
Niki Tzavela
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. en

Poprawka 255
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. el

Poprawka 256
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. pt
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Poprawka 257
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. de

Poprawka 258
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. pt

Poprawka 259
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 260
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. en

Poprawka 261
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. en

Poprawka 262
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g



AM\936107PL.doc 145/153 PE510.761v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. es

Poprawka 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm; (i) wysokość: nie mniejsza niż 50 mm;

Or. en

Poprawka 264
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wysokość: nie mniejsza niż 64 mm; (i) wysokość: nie mniejsza niż 50 mm;

Or. en

Poprawka 265
Konrad Szymański

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

(ii) szerokość: nie mniejsza niż 55 mm. (ii) szerokość: nie mniejsza niż 42 mm.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna istotnie ograniczać wymiarów opakowania, co mogłoby skutkować 
zakazem wprowadzania do obrotu np. jednostkowych opakowań zawierających co najmniej 
10 papierosów. Takie wymagania wywrą wpływ na legalne miejsca pracy w całym łańcuchu 
dostaw, w tym w sektorze produkcji, a jednocześnie będą sprzyjać nielegalnemu handlowi 
oraz ograniczą możliwości wyboru przez konsumentów, innowacyjność i konkurencję.
Przestrzeganie praw własności intelektualnej zostanie upośledzone lub osłabione. Działanie 
to jest również nieproporcjonalne.

Poprawka 266
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w przypadku opakowań tytoniu do 
samodzielnego skręcania papierosów oraz 
opakowań, których powierzchnia 
przekracza 75 cm2, ostrzeżenia zdrowotne 
muszą zajmować co najmniej 22,5 cm2;
powierzchnia ta zwiększa się do 24 cm2 w 
przypadku państw członkowskich o dwóch 
językach urzędowych oraz do 26,25 cm2 w 
przypadku państw członkowskich o trzech 
językach urzędowych.

Or. de

Poprawka 267
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) dostosowania ostrzeżeń tekstowych 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy do postępu 
naukowego i technicznego;
b) utworzenia i dostosowania biblioteki 
obrazów, o której mowa w ust. 1 lit. a) 
niniejszego artykułu, do postępu 
naukowego i zmian sytuacji rynkowej;
c) określenia umiejscowienia, formatu, 
układu, wyglądu, rotacji i proporcji 
ostrzeżeń zdrowotnych;
d) w drodze odstępstwa od art. 7 ust. 3, 
określenia warunków, pod którymi można 
naruszyć integralność ostrzeżeń 
zdrowotnych podczas otwierania 
opakowania jednostkowego, w sposób 
zapewniający spójność graficzną i 
widoczność tekstu, fotografii i informacji 
o zaprzestaniu palenia.

Or. pt

Poprawka 268
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) dostosowania ostrzeżeń tekstowych 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy do postępu 
naukowego i technicznego;
b) utworzenia i dostosowania biblioteki 
obrazów, o której mowa w ust. 1 lit. a) 
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niniejszego artykułu, do postępu 
naukowego i zmian sytuacji rynkowej;
c) określenia umiejscowienia, formatu, 
układu, wyglądu, rotacji i proporcji 
ostrzeżeń zdrowotnych;
d) w drodze odstępstwa od art. 7 ust. 3, 
określenia warunków, pod którymi można 
naruszyć integralność ostrzeżeń 
zdrowotnych podczas otwierania 
opakowania jednostkowego, w sposób 
zapewniający spójność graficzną i 
widoczność tekstu, fotografii i informacji 
o zaprzestaniu palenia.

Or. de

Poprawka 269
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) dostosowania ostrzeżeń tekstowych 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy do postępu 
naukowego i technicznego;
b) utworzenia i dostosowania biblioteki 
obrazów, o której mowa w ust. 1 lit. a) 
niniejszego artykułu, do postępu 
naukowego i zmian sytuacji rynkowej;
c) określenia umiejscowienia, formatu, 
układu, wyglądu, rotacji i proporcji 
ostrzeżeń zdrowotnych;
d) w drodze odstępstwa od art. 7 ust. 3, 
określenia warunków, pod którymi można 
naruszyć integralność ostrzeżeń 
zdrowotnych podczas otwierania 
opakowania jednostkowego, w sposób 
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zapewniający spójność graficzną i 
widoczność tekstu, fotografii i informacji 
o zaprzestaniu palenia.

Or. nl

Poprawka 270
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 271
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia umiejscowienia, formatu, 
układu, wyglądu, rotacji i proporcji 

skreślona
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ostrzeżeń zdrowotnych;

Or. it

Uzasadnienie

Na mocy uprawnień przekazanych w niniejszym ustępie Komisja może zmieniać istotne 
elementy dyrektywy bez należytego zaangażowania Parlamentu Europejskiego i Rady, co jest 
niezgodne z art. 290 ust. 1 TFUE.

Poprawka 273
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 274
Niki Tzavela

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, rotacji i proporcji ostrzeżeń 
zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 275
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 276
Jean-Pierre Audy

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. fr

Poprawka 277
Jean-Pierre Audy

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. fr

Poprawka 278
Alajos Mészáros
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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. en

Poprawka 279
Niki Tzavela

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. en

Poprawka 280
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera d
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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. en


