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Poprawka 281
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Tytoń do palenia inny niż papierosy i tytoń 
do samodzielnego skręcania papierosów 
jest zwolniony z obowiązków ujętych w 
art. 8 i 9. Każde opakowanie jednostkowe 
tytoniu do palenia innego niż papierosy
czy tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów opatrzone jest ostrzeżeniem o 
ogólnym brzmieniu „Palenie zabija / 
Palenie zabija – Rzuć je natychmiast”. 
Oprócz ostrzeżenia o ogólnym brzmieniu
na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym tych wyrobów 
zamieszcza się ostrzeżenie tekstowe 
wymienione w załączniku I. Ostrzeżenie o 
ogólnym brzmieniu zawiera informacje o 
pomocy w zaprzestaniu palenia.

Or. es

Poprawka 282
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytoń do palenia inny niż papierosy i tytoń 
do samodzielnego skręcania papierosów 
jest zwolniony z obowiązków w zakresie 
zamieszczania wiadomości informacyjnej 
określonej w art. 8 ust. 2 oraz 
zamieszczania mieszanych ostrzeżeń 
zdrowotnych określonych w art. 9. Oprócz 

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

ostrzeżenia ogólnego określonego w art. 8 
ust. 1 na każdym opakowaniu 
jednostkowym i opakowaniu zbiorczym 
tych wyrobów zamieszcza się ostrzeżenie 
tekstowe wymienione w załączniku I. 
Ostrzeżenie ogólne określone w art. 8 ust. 
1 zawiera informacje o pomocy w 
zaprzestaniu palenia zgodnie z art. 9 ust. 1 
lit. b).

Or. el

Poprawka 283
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ostrzeżenie o ogólnym brzmieniu drukuje 
się na najbardziej widocznej płaszczyźnie 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego z wyjątkiem przezroczystego 
opakowania wierzchniego używanego w 
sprzedaży detalicznej wyrobów. 
Ostrzeżenia tekstowe wymienione w 
załączniku I stosowane są na zmianę, tak 
aby zagwarantować ich regularne 
występowanie na opakowaniach. te drukuje 
się na drugiej pod względem widoczności 
płaszczyźnie opakowania jednostkowego i 
opakowania zbiorczego z wyjątkiem 
przezroczystego opakowania wierzchniego 
używanego w sprzedaży detalicznej 
wyrobów.

Or. es

Poprawka 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązek umieszczania nadruków na opakowaniach wyrobów wytwarzanych w niewielkich 
ilościach wydaje się nieproporcjonalny, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Powinno być dozwolone umieszczanie naklejek, jak to jest obecnie praktykowane.

Poprawka 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia mogą być umieszczane w 
formie naklejek, pod warunkiem, że takie 
naklejki są nieusuwalne.

Or. en

Poprawka 287
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 288
Salvador Sedó i Alabart

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku opakowań jednostkowych o 
widoczniejszej powierzchni 
przekraczającej 75 cm2, ostrzeżenia 
przewidziane w ust. 2 i 3 pokrywają 
powierzchnię odpowiadającą 
przynajmniej 22,5 cm2 każdej płaszczyzny. 
Obszar ten zwiększa się do 24 cm2 w 
przypadku państw członkowskich, w 
których używane są dwa języki urzędowe, 
oraz do 26,25 cm2 w przypadku państw 
członkowskich, o trzech językach 
urzędowych.

Or. es

Poprawka 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jednakże w przypadku jednostkowych 
opakowań przeznaczonych dla wyrobów 
innych niż papierosy, których najbardziej 
widoczna powierzchnia przekracza 75 
cm2, ostrzeżenia określone w ust. 2 
pokrywają obszar co najmniej 22,5 cm2

każdej powierzchni. Powierzchnię tę 
zwiększa się do 24 cm2 w przypadku 
państw członkowskich, w których używane 
są dwa języki urzędowe, oraz do 26,25 cm2

w przypadku państw członkowskich, w 
których używane są trzy języki urzędowe.

Or. en
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Poprawka 290
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 291
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. W przypadku opakowań, których 
przednia i tylna płaszczyzna przekracza 75 
cm2 ostrzeżenia zdrowotne muszą 
znajdować się na obu płaszczyznach 
i zajmować co najmniej 22,5 cm2 każdej 
z nich. 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 292
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a



AM\936769PL.doc 9/115 PE510.829v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) drukowane czarną, pogrubioną czcionką 
Helvetica na białym tle. Ostrzeżenia 
można by prezentować w formie nalepek 
samoprzylepnych pod warunkiem, że 
nalepek tych nie dałoby się odkleić. W 
celu dostosowania wymogów językowych 
państwa członkowskie mogą ustalić 
rozmiar czcionki, pod warunkiem że 
rozmiar czcionki określony w ich 
przepisach jest taki, że wymagany tekst 
zajmuje proporcjonalnie możliwie 
największą część powierzchni dla niego 
przeznaczonej;

Or. es

Poprawka 293
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) drukowane czarną, pogrubioną czcionką 
na białym tle. Ostrzeżenia te mogą również 
przybierać postać naklejek, o ile mogą one 
być trwale umieszczone na opakowaniu.  
W celu dostosowania wymogów 
językowych państwa członkowskie mogą 
ustalić rozmiar czcionki, pod warunkiem 
że rozmiar czcionki określony w ich 
przepisach jest taki, że wymagany tekst 
zajmuje proporcjonalnie możliwie 
największą część powierzchni dla niego 
przeznaczonej;

Or. de

Uzasadnienie

Liczne produkty z wyjątkiem papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów są 
importowane od producentów, a w szczególności drobnych producentów z państw trzecich.  
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W takim przypadku oznaczenia docelowego kraju i adresu muszą przybierać postać naklejek. 

Poprawka 294
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek umieszczania nadruków na opakowaniach wyrobów wytwarzanych w niewielkich 
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ilościach  wydaje się nieproporcjonalny, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw  
Powinno być dozwolone umieszczanie naklejek, jak to jest obecnie praktykowane.

Poprawka 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 297
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Powyższy przepis nie wpłynie pozytywnie ani na rynek wewnętrzny, ani na ochronę zdrowia 
publicznego, dlatego należy go sformułować jasno i jednoznacznie.

Poprawka 298
Laurence J.A.J. Stassen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 299
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 22 w celu zniesienia 
zwolnienia określonego w ust. 1, jeżeli 
nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.

Or. en

Poprawka 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 10 ust. 1 i ust. 5 zawierają istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie są objęte 
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zakresem aktów delegowanych.

Poprawka 303
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jest mało prawdopodobne, aby tak istotna zmiana w zwyczajach konsumpcyjnych nastąpiła 
na tyle szybko, aby kwestia ta nie mogła zostać rozpatrzona przez współustawodawców. 
Przekazanie uprawnień Komisji w tej kwestii pozostawiłoby zbyt dużą swobodę Komisji.
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Poprawka 305
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pt

Poprawka 306
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) drukuje się na płaszczyźnie, która jako 
pierwsza rzuca się w oczy, oraz dodatkowo 
na każdym opakowaniu zbiorczym 
stosowanym wraz z danym wyrobem, 
z wyjątkiem dodatkowych, całkowicie 
przezroczystych opakowań;

Or. de

Poprawka 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 

a) drukuje się lub umieszcza na dwóch 
największych płaszczyznach opakowania 



PE510.829v01-00 16/115 AM\936769PL.doc

PL

i opakowania zbiorczego; jednostkowego i opakowania zbiorczego;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek umieszczania nadruków na opakowaniach w przypadku niskiej produkcji wydaje 
się nieproporcjonalny, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powinno być 
dozwolone umieszczanie naklejek, jak to jest obecnie praktykowane.

Poprawka 308
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zajmuje 15 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego.
Proporcja ta wzrasta do 18 % w przypadku 
państw członkowskich, w których 
obowiązują dwa języki urzędowe, oraz do
20 % w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują trzy języki 
urzędowe.

Or. de

Uzasadnienie

Według badania Eurobarometru 82% ankietowanych twierdzi, że ostrzeżenia nie mają 
wpływu na ich decyzję o konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Poprawka 309
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 1 i 2 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej.

Or. nl

Poprawka 310
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 311
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Poprawka 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kwestię tę należy pozostawić współustawodawcom.

Poprawka 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 314
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) promują wyrób tytoniowy 
w nieprawdziwy, wprowadzający w błąd 
lub podstępny sposób, bądź też mogłyby 
stwarzać błędne wrażenie co do cech tego 
wyrobu, jego skutków dla zdrowia, 
związanych z nim zagrożeń i wydzielanych 
przez niego substancji;
b) sugerują, że dany wyrób tytoniowy jest 
mniej szkodliwy niż inne lub że jest 
ożywczy, dodaje energii, ma lecznicze, 
odmładzające, naturalne, organiczne lub 
innego rodzaju pozytywne skutki dla 
zdrowia lub pozytywne skutki społeczne;
c) odnoszą się do aromatu, smaku, 
środków aromatyzujących lub innych 
dodatków bądź ich braku;
d) sprawiają, że wyrób przypomina 
produkt spożywczy.

Or. de

Uzasadnienie

Powyższy przepis nie wpłynie pozytywnie ani na rynek wewnętrzny, ani na ochronę zdrowia 
publicznego.

Poprawka 315
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) sugerują, że dany wyrób tytoniowy 
jest mniej szkodliwy niż inne, z wyjątkiem 
przypadków, w których można przedstawić 
naukowe dowody, że szkodliwe skutki są 
znacznie mniejsze w porównaniu do 
wyrobów tytoniowych już dostępnych na 
rynku;

Or. de

Uzasadnienie

Podczas konsumpcji wyrobów tytoniowych w wyniku procesu spalania powstają różne 
substancje szkodliwe. Pomijanie rozwoju wyrobów tytoniowych posiadających mniejszą ilość 
substancji szkodliwych byłoby dzisiaj zupełnie niepoważne oraz pozbawiałoby producentów 
motywacji do dalszego badania skutków konsumpcji tytoniu z myślą o opracowywaniu 
nowatorskich wyrobów.

Poprawka 316
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Wyroby tytoniowe mają różne oddziaływanie. Pełnoletni konsumenci, dokonując wyboru 
wyrobu tytoniowego, podejmują decyzję nie tyle na podstawie opisu produktu, co w oparciu 
o rzeczywiste subiektywne odczucie, jakiego doznają w związku ze spożywaniem danego 
wyrobu.  Określenia „dodający energii” i „ożywczy” mają charakter subiektywny, określenia 
„organiczny” i „naturalny” można zatwierdzić jedynie na tyle, na ile nie ma wątpliwości co 
do tego, że spożywanie wyrobów tytoniowych prowadzi do reakcji biochemicznych.
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Poprawka 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 319
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Papierosy pozostają wyrobem legalnym i na ogół mają charakterystyczny aromat, o którym 
producenci powinni mieć prawo informować. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy mogłoby 
to wprowadzać w błąd w kwestii wpływu wyrobów na zdrowie, co jednak zostało już ujęte w 
lit. a) i b).

Poprawka 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

To sformułowanie mogłoby uniemożliwić umieszczanie takich określeń jak „American blend” 
(które dostarcza palaczom informacji dotyczących smaku wyrobu, jak również użytej 
mieszanki tytoniu). Nie istnieją obiektywne powody, aby przepis ten miał taki szeroki zakres.

Poprawka 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przepisu zawartego w ust. 1 nie stosuje 
się do cygar ani do tytoniu fajkowego;

Or. en
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Poprawka 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 323
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Zakazane elementy lub cechy obejmują
symbole, nazwy, znaki handlowe, 
oznaczenia graficzne i inne, kolory 
wprowadzające w błąd, wkładki lub inne 
dodatkowe materiały, które sprawiają 
wrażenie, jakoby dany wyrób tytoniowy 
był mniej szkodliwy niż inne.

Or. de
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Uzasadnienie

Nie wolno uniemożliwiać osiągania przez europejskich producentów przewagi konkurencyjnej 
w zakresie wyglądu opakowania, o ile nie wprowadza on w błąd.

Poprawka 324
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma podstaw, aby zakazać tzw. „kolorów wprowadzających w błąd” i znaczenie tego 
sformułowania jest wysoce subiektywne. Zakaz wprowadzania do obrotu papierosów o 
mniejszej średnicy i odniesienie do kształtu wyrobu są niew³aœciwe w tym artykule. 
Zakazanie takich wyrobów mogłoby sprzyjać nielegalnemu handlowi oraz ograniczać 
konsumentom możliwość wyboru, hamować innowacyjność oraz zakłócać konkurencję.

Poprawka 325
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazane elementy lub cechy mogą 
obejmować m.in. teksty, symbole, nazwy, 

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

znaki handlowe, oznaczenia graficzne 
i inne, wkładki lub inne dodatkowe 
materiały, takie jak naklejki, nalepki, 
materiały typu onsert, zdrapki i etui, lub też 
takie elementy lub cechy mogą być 
związane z kształtem samego wyrobu 
tytoniowego.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie „kolory wprowadzające w błąd” powoduje poważne problemy związane 
z definicją i umożliwia każdemu państwu członkowskiemu zakazywania innych kolorów 
w trakcie wdrażania dyrektywy. Prowadziłoby to do poważnego braku pewności prawa 
i byłoby sprzeczne z propagowanym przez Komisję celem harmonizacji rynku wewnętrznego.

Poprawka 326
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 327
Maria do Céu Patrão Neves

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

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

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

Or. pt

Poprawka 328
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 329
Konrad Szymański

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

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

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

Or. en

Poprawka 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego tzw. papierosy typu slim zostały uznane za wprowadzające w błąd. 
Jest to zwykły wyrób, nie stanowiący żadnego zwiększonego zagrożenia dla zdrowia.
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Poprawka 331
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 332
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

Takie domniemanie prawne byłoby oparte na nieistniejącym badaniu, wobec tego należy je 
skreślić.

Poprawka 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustępu 2 nie stosuje się do znaków 
handlowych istniejących w dniu 19 
grudnia 2012 r.

Or. en
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Poprawka 335
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. nl

Uzasadnienie

Proponowane ograniczenia dotyczące opakowań uderzyłyby nieproporcjonalnie w MŚP 
produkujące tytoń do palenia. Prowadzą one głównie działalność niszową oferując 
zróżnicowane produkty, np. tytoń w puszkach, i w rezultacie wprowadzenia powyższych 
środków straciłyby swoją „niepowtarzalną ofertę sprzedaży”. Rozumiem wprawdzie wysiłki 
mające na celu zachęcenie palaczy do zerwania z nałogiem z przyczyn zdrowotnych, wydaje 
się jednak, że opakowanie nie ma żadnego wpływu na decyzję o rozpoczęciu palenia 
(Eurobarometr 2012, nr 385).

Poprawka 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nie wiadomo, jaki wpływ mógłby wywrzeć ten przepis, ingerencja w wolność 
producentów w zakresie wprowadzania do obrotu legalnego wyrobu wydaje się 
nieproporcjonalna.

Poprawka 337
Marian-Jean Marinescu

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

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

skreślony

Or. en

Poprawka 338
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es
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Poprawka 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 340
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Opakowanie jednostkowe papierosów 
ma kształt prostopadłościanu. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów ma formę torebki, tj. 
prostokątnej kieszeni, ewentualnie z 
klapką przykrywającą zamknięcie lub bez 
niej. Klapka torebki, jeżeli taka istnieje,
zakrywa co najmniej 70 % przedniej strony 
opakowania. Opakowanie jednostkowe 
papierosów zawiera co najmniej 20 
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.
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Or. pt

Poprawka 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 342
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

papierosów zawiera co najmniej 19
papierosów. Opakowanie jednostkowe 
tytoniu do samodzielnego skręcania 
papierosów zawiera co najmniej 40 g 
tytoniu.

Or. en

Poprawka 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 344
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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tylnej części opakowania.

Or. es

Poprawka 345
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 346
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie zewnętrzne powierzchnie 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego tytoniu do palenia są 
ujednolicone w następujący sposób:
a) nie zawierają żadnych znaków 
towarowych ani innych oznaczeń, poza 
nazwą marki oraz nazwą danego wyrobu 
tytoniowego;
b) są ciemnego, nieprzyciągającego uwagi 



PE510.829v01-00 38/115 AM\936769PL.doc

PL

koloru określonego przez Komisję;
c) nazwa marki oraz nazwa danego 
wyrobu tytoniowego:
(i) są umieszczone na każdej jednej 
powierzchni tylko raz;
(ii) są umieszczone poziomo pod 
mieszanym ostrzeżeniem zdrowotnym oraz 
w tym samym kierunku co ostrzeżenie, 
pośrodku powierzchni pozostałej 
na przodzie oraz na tyle opakowania 
jednostkowego oraz opakowania 
zbiorczego;
(iii) są zgodne z wszelkimi bardziej 
szczegółowymi przepisami zawartymi w 
ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wzmocniłaby propozycję sprawozdawcy dotyczącą standardowych 
opakowań poprzez rozszerzenie jej na wszelkie wyroby tytoniowe przeznaczone do palenia. 
Istotne jest również, by standardowy kolor był ciemny i nie przyciągał uwagi, ponieważ 
okazało się to bardziej skuteczne, niż stosowanie jaśniejszych kolorów.

Poprawka 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 348
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pt

Poprawka 349
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 350
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 351
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. de

Poprawka 352
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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zamknięciu opakowania jednostkowego.

Or. en

Poprawka 354
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 355
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. de

Poprawka 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 357
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pt
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Poprawka 358
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 359
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 360
Ewald Stadler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 361
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niepowtarzalny identyfikator umożliwia 
ustalenie:

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1,
umożliwia ustalenie:

Or. en

Poprawka 365
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

System śledzenia ruchu i pochodzenia nakłada istotne obciążenia na producentów. Wymóg 
podania informacji dotyczących nawet punktu detalicznego, dla którego przeznaczone są 
wyroby, będzie praktycznie niemożliwy do spełnienia dla małych producentów, ponieważ 
zależą oni od pośredników. W każdym razie, o ile informacja dotycząca rynku, na który 
przeznaczone są wyroby, jest istotna dla ograniczenia nielegalnego handlu, wskazanie 
konkretnego punktu detalicznego nie wydaje się być istotne. Ponadto pierwotne 
sformułowanie wykroczyłoby poza ustalenia powzięte w ramach Ramowej konwencji o 
ograniczeniu użycia tytoniu. 

Poprawka 366
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

System śledzenia ruchu i pochodzenia nakłada istotne obciążenia na producentów. Wymóg 
podania informacji dotyczących nawet punktu detalicznego, dla którego przeznaczone są 
wyroby, będzie praktycznie niemożliwy do spełnienia dla małych producentów, ponieważ 
zależą oni od pośredników. W każdym razie, o ile informacja dotycząca rynku, na który 
przeznaczone są wyroby, jest istotna dla ograniczenia nielegalnego handlu, wskazanie 
konkretnego punktu detalicznego nie wydaje się być istotne. Ponadto pierwotne 
sformułowanie wykroczyłoby poza ustalenia powzięte w ramach Ramowej konwencji o 
ograniczeniu użycia tytoniu. 

Poprawka 367
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zagregowanej, na przykład opakowań 
zbiorczych, o ile pozostaje możliwość 
śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań 
jednostkowych.

Or. en

Uzasadnienie

System śledzenia ruchu i pochodzenia nakłada istotne obciążenia na producentów. Wymóg 
podania informacji dotyczących nawet punktu detalicznego, dla którego przeznaczone są 
wyroby, będzie praktycznie niemożliwy do spełnienia dla małych producentów, ponieważ 
zależą oni od pośredników. W każdym razie, o ile informacja dotycząca rynku, na który 
przeznaczone są wyroby, jest istotna dla ograniczenia nielegalnego handlu, wskazanie 
konkretnego punktu detalicznego nie wydaje się być istotne. Ponadto pierwotne 
sformułowanie wykroczyłoby poza ustalenia powzięte w ramach Ramowej konwencji o 
ograniczeniu użycia tytoniu. 

Poprawka 368
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

System śledzenia ruchu i pochodzenia nakłada istotne obciążenia na producentów. Wymóg 
podania informacji dotyczących nawet punktu detalicznego, dla którego przeznaczone są 
wyroby, będzie praktycznie niemożliwy do spełnienia dla małych producentów, ponieważ 
zależą oni od pośredników. W każdym razie, o ile informacja dotycząca rynku, na który 
przeznaczone są wyroby, jest istotna dla ograniczenia nielegalnego handlu, wskazanie 
konkretnego punktu detalicznego nie wydaje się być istotne. Ponadto pierwotne 
sformułowanie wykroczyłoby poza ustalenia powzięte w ramach Ramowej konwencji o 
ograniczeniu użycia tytoniu. 

Poprawka 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 370
Alajos Mészáros

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

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 371
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. nl

Poprawka 372
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. de
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Poprawka 373
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Przepisy zawarte w ust. 1–8 zaczynają 
obowiązywać po 3 latach od daty, o której 
mowa w art. 25 ust. 1 w odniesieniu do 
papierosów i tytoniu do samodzielnego 
skręcania papierosów oraz po 7 latach od 
tej daty w odniesieniu do wszystkich 
pozostałych wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

System śledzenia ruchu i pochodzenia, który ma zostać wprowadzony, jest wysoce 
skomplikowany i nie był dotychczas testowany na taką skalę. W związku z tym rozsądnie 
byłoby przewidzieć dłuższe okresy realizacji, również ze względu na małe i średnie 
przedsiębiorstwa.

Poprawka 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu tytoniu do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla 
postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
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Austrii, Finlandii i Szwecji. Austrii, Finlandii i Szwecji. Zakaz ten nie 
dotyczy jednak tradycyjnych wyrobów 
tytoniowych do stosowania doustnego, 
które mogą być dozwolone w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 378
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność za uregulowanie 
kwestii zawartości snusu należy do 
państwa członkowskiego, w którym 
sprzedaż tego rodzaju tytoniu jest 
dozwolona zgodnie z art. 161 Aktu 
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji. 
Snus powinno się zatem wyłączyć z 
zastosowania przepisów art. 6 niniejszej 
dyrektywy.

Or. sv
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Uzasadnienie

Z uwagi na ogólny zakaz sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego (snus) w UE, brak jest 
transgranicznego zainteresowania uregulowaniem 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 pod 
względem uregulowania kwestii dodatków niebezpiecznych dla zdrowia. Nie reguluje się 
substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, zaś wprowadza się rygorystyczne 
przepisy regulujące zwykłe dodatki smakowe.

Poprawka 380
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł II – rozdział IV – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość

Sprzedaż wyrobów tytoniowych

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o spójność z poprawkami tych samych autorów dotyczącymi sprzedaży internetowej 
i eksponowania wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży.

Poprawka 381
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. en

Poprawka 382
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych na odległość

Internetowa sprzedaż wyrobów 
tytoniowych

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać wszelkiej sprzedaży internetowej, a nie tylko sprzedaży transgranicznej.  
Skuteczna weryfikacja wieku jest bardzo trudna w środowisku internetowym.

Poprawka 383
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zakazują na 
swym terytorium sprzedaży wyrobów 
tytoniowych za pośrednictwem internetu.
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(Poprawka powinna zastąpić cały 
artykuł).

Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest wprowadzać ograniczenia wiekowe dla sprzedaży tytoniu w internecie.  Sprzedaż 
tytoniu online odbywa się często z pogwałceniem obowiązujących przepisów, np. odnośnie do 
ostrzeżeń o zagrożeniu dla zdrowia.  Dziewięć państw członkowskich zakazało już sprzedaży 
tytoniu drogą internetową, a zakaz na szczeblu UE jest prawdopodobnie najłatwiejszym 
sposobem osiągnięcia postępów w tej dziedzinie.

Poprawka 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają
zakaz transgranicznej sprzedaży na 
odległość.

Or. en
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Poprawka 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

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

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

skreślony

Or. en

Poprawka 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
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Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 392
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Transgraniczna sprzedaż wyrobów 
tytoniowych
Można ustalić maksymalną ilość wyrobów 
przywożonych z innego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do 
wszystkich wyrobów tytoniowych, 
o których mowa w niniejszej dyrektywie. 
Ilość ta jest określana przez państwa 
członkowskie według sposobu obliczania, 
który uznają za stosowny (np. na osobę, 
na rodzaj pojazdu, ogólnie dla kilku 
wyrobów tytoniowych).
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Or. fr

Poprawka 393
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Eksponowanie wyrobów tytoniowych w 

punktach ich sprzedaży
1. Państwa członkowskie zakazują na 
swym terytorium eksponowania wyrobów 
tytoniowych w punktach ich sprzedaży 
oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych w 
dystrybutorach automatycznych.
2. Wyroby tytoniowe są całkowicie ukryte 
przed klientem, z wyjątkiem sytuacji 
zakupu lub sprzedaży wyrobów 
tytoniowych, bądź inwentaryzacji, 
zaopatrzenia, szkolenia personelu czy 
konserwacji miejsca ich przechowywania.
3. Eksponowanie wyrobów tytoniowych z 
powodów, o których mowa w ust. 2, może 
trwać tak długo, jak długo konieczne jest 
wykonanie wspomnianych czynności.
4. Ceny wyrobów tytoniowych podawane 
są w ujednoliconym formacie. Nie należy 
zamieszczać żadnych ofert specjalnych lub 
zniżkowych.

Or. en

Uzasadnienie

W szeregu państw członkowskich UE i EFTA obowiązują już zakazy eksponowania wyrobów 
tytoniowych w punktach sprzedaży oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych w dystrybutorach 
automatycznych. W 2010 r. Norwegia została pozwana do sądu przez firmę tytoniową za 
stworzenie barier w handlu. Sąd wypowiedział się na korzyść Norwegii, ale sprawa pokazuje, 
że konieczne jest działanie UE. W wytycznych wykonawczych ramowej konwencji o 
ograniczaniu użycia tytoniu do art. 13 stwierdza się, że widoczne umieszczanie wyrobów 
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tytoniowych w punkcie sprzedaży stanowi reklamę i promocję. Zaleca się całkowity zakaz 
wszelkiego eksponowania wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży.

Poprawka 394
András Gyürk Data przyjęcia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Transgraniczna sprzedaż wyrobów 

tytoniowych na odległość
Państwa członkowskie zakazują 
transgranicznej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na odległość.

Or. en

Poprawka 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Dopuszczenie do obrotu i zgłaszanie 
nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz 
wyrobów mniej szkodliwych

Or. en

Poprawka 396
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych

Zgłaszanie nowatorskich wyrobów 
tytoniowych i nowatorskich wyrobów 
tytoniowych o potencjalnie ograniczonym 
ryzyku

Or. pt

Poprawka 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie stosują system 
dopuszczania do obrotu wyrobów 
tytoniowych o mniejszej szkodliwości, w 
ramach którego pobierane są uzasadnione 
opłaty.  Państwa członkowskie
wprowadzają wymóg, by producenci i 
importerzy wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich za pośrednictwem 
odpowiedniego wniosku wszystkie 
nowatorskie wyroby tytoniowe oraz 
wyroby tytoniowe o mniejszej 
szkodliwości, które zamierzają wprowadzić 
do obrotu w tych państwach 
członkowskich. Wniosek ten zgłasza się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu, wszelkie proponowane 
oznaczenia, warunki stosowania, skład 
wyrobu, sposób jego wytwarzania oraz 
proces kontrolny, a także informacje o 
składnikach i wydzielanych substancjach 
zgodnie z art. 5. Producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych składający wniosek 
o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 
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wyrobów tytoniowych o niższej 
szkodliwości, dostarczają również 
właściwym organom:

Or. en

Poprawka 398
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych zgłaszali 
właściwym organom państw 
członkowskich wszystkie nowatorskie 
wyroby tytoniowe, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach 
członkowskich i w przypadku których 
zamierzają – w oparciu o solidne dowody 
naukowe – twierdzić, że są one mniej 
szkodliwe lub niosą ze sobą mniejsze 
ryzyko niż konwencjonalne wyroby 
tytoniowe. Zgłoszenia dokonuje się w 
formie elektronicznej sześć miesięcy przed 
zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu; towarzyszy mu szczegółowy opis 
wyrobu oraz informacje o składnikach i 
wydzielanych substancjach zgodnie z art. 
5. Ponadto producenci i importerzy 
zgłaszający nowatorski wyrób tytoniowy 
przekazują właściwym organom:

Or. pt

Poprawka 399
Salvador Sedó i Alabart

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

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

a) istotne badania naukowe dotyczące 
toksyczności wyrobu, w szczególności w 
odniesieniu do jego składników i 
wydzielanych substancji;

Or. es

Poprawka 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępne analizy i badania rynku na 
temat preferencji różnych grup 
konsumentów, w tym młodych ludzi, oraz

b) dostępne analizy i badania rynku na 
temat postrzegania i użytkowania tego 
wyrobu, w tym jego oznakowania, przez 
konsumentów, a także preferencji różnych 
grup konsumentów, szczególnie młodych 
ludzi, oraz

Or. en

Poprawka 401
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszystkie dostępne informacje 
dotyczące wyrobu, w tym analizę stosunku 
ryzyka do korzyści związanych z wyrobem, 
analizę spodziewanych skutków w 
kontekście zaprzestania i rozpoczęcia 
spożycia tytoniu oraz innych przewidywań 

skreślona
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dotyczących sposobu postrzegania wyrobu 
przez konsumentów.

Or. es

Poprawka 402
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wszystkie informacje otrzymane 
zgodnie z niniejszym artykułem. Państwa 
członkowskie mogą dostosować przepisy 
dotyczące opakowania i etykietowania 
wszystkich tych nowych wyrobów 
tytoniowych, na które uzyskały pozwolenie 
jako na produkty o ograniczonym ryzyku, 
które to przepisy mogą różnić się od 
wymogów określonych w niniejszej 
dyrektywie, i powiadamiają o tych 
przepisach Komisję.

Or. es

Poprawka 403
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 

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

zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c).

Nowy system regulujący dopuszczanie 
wyrobów do obrotu określa następujące 
wymogi:
1. naukowa ocena zagrożeń;
2. oparte na dowodach normy w celu 
ustalenia, czy istnieją zagrożenia dla 
zdrowia;
3. ograniczenie szkodliwych substancji 
w dymie;
4. przepisy, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i c).
5. Monitorowanie rynku po wprowadzeniu 
wyrobu do obrotu
Wymogi dotyczące oznakowania, 
ostrzeżeń tekstowych, opisów wyrobu, 
opakowania, pomiaru, w tym metody 
pomiaru zawartości substancji smolistych, 
nikotyny i tlenku węgla, oraz przepisy 
dotyczące dodatków stosowanych 
w wyrobach o mniejszym ryzyku należy 
również objąć systemami państw 
członkowskich regulującymi dopuszczanie 
wyrobów do obrotu.
Państwa członkowskie mają prawo nałożyć 
na producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu i informują 
ją o metodzie wydawania zezwoleń.
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Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka umożliwia wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych o mniejszym 
ryzyku niż tradycyjne wyroby tytoniowe oraz informowanie o ich zaletach, o ile jest na to 
zgoda właściwych organów państw członkowskich. 

Poprawka 404
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, by producenci i importerzy 
wyrobów tytoniowych przekazywali ich 
właściwym organom nowe lub 
zaktualizowane informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) – c). Państwa 
członkowskie mają prawo nałożyć na 
producentów lub importerów obowiązek 
przeprowadzania dodatkowych badań lub 
przekazywania dodatkowych informacji. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wszystkie informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić 
system zezwoleń i pobierać opłaty o 
proporcjonalnej wysokości. Państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić 
szczegółowe zasady dotyczące opakowań i 
etykietowania różniące się od wymogów 
niniejszej dyrektywy w przypadku 
produktów mniej szkodliwych i informują 
Komisję o tych zasadach.

Or. pt

Poprawka 405
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wyroby tytoniowe o mniejszym ryzyku
wprowadzane do obrotu spełniają wymogi 
określone w niniejszej dyrektywie.
Z uwagi na różny poziom ryzyka wyrobów 
tytoniowych o mniejszym ryzyku należy 
odpowiednio dostosować metody pomiaru, 
o których mowa w art. 4, przepisy 
dotyczące składników, o których mowa 
w art. 6, oraz przepisy dotyczące 
etykietowania i opakowań, o których 
mowa w art. 7, 8, 9, 10, 12 i 13.
Właściwość przepisów zależy od tego, czy 
dany wyrób wchodzi w zakres definicji 
wyrobu tytoniowego bezdymnego 
określonej w art. 2 pkt 29 czy definicji 
tytoniu do palenia określonej w art. 2 pkt 
33.

Or. de

Poprawka 406
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Nowatorskie wyroby tytoniowe 
wprowadzane do obrotu spełniają wymogi 
określone w niniejszej dyrektywie. 
Właściwość przepisów zależy od tego, czy 
dany wyrób wchodzi w zakres definicji 
wyrobu tytoniowego bezdymnego 
określonej w art. 2 pkt 29 czy definicji 
tytoniu do palenia określonej w art. 2 pkt 
33. Na nowatorskich wyrobach 
tytoniowych o potwierdzonej naukowo 
obniżonej szkodliwości w porównaniu z 
tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi 
można – w drodze odstępstwa od 
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przepisów art. 12 ust. 1 lit. b) – podawać 
informacje o innym stopniu szkodliwości.

Or. cs

Poprawka 407
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł III – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYROBY INNE NIŻ TYTONIOWE skreślony

Or. en

Poprawka 409
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 18 skreślony
Wyroby zawierające nikotynę
1. Następujące wyroby zawierające 
nikotynę mogą być wprowadzane do 
obrotu tylko po uzyskaniu pozwolenia 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE:
a) wyroby, w których poziom nikotyny 
przekracza 2 mg w przeliczeniu na sztukę, 
lub
b) wyroby, w których stężenie nikotyny 
przekracza 4 mg na ml, lub
c) wyroby, których użycie w sposób zgodny 
z przeznaczeniem powoduje, że średnie 
maksymalne szczytowe stężenie nikotyny 
w osoczu przekracza 4 ng na ml.
2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zaktualizowania 
ilości nikotyny określonych w ust. 1 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
udzielonych dla wyrobów zawierających 
nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.
3.
Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progów 
określonych w ust. 1 zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:
Ten wyrób zawiera nikotynę i może 
szkodzić Twojemu zdrowiu.
4. Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa 
w ust. 3, spełnia wymogi określone w art. 
10 ust. 4. Ponadto ostrzeżenie to:
a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;
b) zajmuje 30 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
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jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 32 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują dwa języki urzędowe, 
oraz do 35 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby niezawierające tytoniu nie powinny być objęte zakresem tej dyrektywy. Odniesienie 
wyłącznie do dyrektywy 2001/83/WE nie jest wystarczające, gdyż nie ma ona bezpośrednio 
zastosowania. W porównaniu ze zwykłymi papierosami e-papierosy i podobne wyroby są 
znacznie mniej szkodliwe i dlatego powinny być dostępne bez ograniczeń.  Przyszłe 
uregulowania w ramach dyrektywy 2001/83/WE mogą mieć miejsce wyłącznie w ramach 
przeglądu tej dyrektywy i po dokonaniu pogłębionej analizy zagrożenia, jakie wyroby te niosą 
dla zdrowa.

Poprawka 410
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 18 skreślony
Wyroby zawierające nikotynę
1. Następujące wyroby zawierające 
nikotynę mogą być wprowadzane do 
obrotu tylko po uzyskaniu pozwolenia 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE:
a) wyroby, w których poziom nikotyny 
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przekracza 2 mg w przeliczeniu na sztukę, 
lub
b) wyroby, w których stężenie nikotyny 
przekracza 4 mg na ml, lub
c) wyroby, których użycie w sposób zgodny 
z przeznaczeniem powoduje, że średnie 
maksymalne szczytowe stężenie nikotyny 
w osoczu przekracza 4 ng na ml.
2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zaktualizowania 
ilości nikotyny określonych w ust. 1 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
udzielonych dla wyrobów zawierających 
nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.
3.
Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progów 
określonych w ust. 1 zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:
Ten wyrób zawiera nikotynę i może 
szkodzić Twojemu zdrowiu.
4. Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa 
w ust. 3, spełnia wymogi określone w art. 
10 ust. 4. Ponadto ostrzeżenie to:
a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;
b) zajmuje 30 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 32 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują dwa języki urzędowe, 
oraz do 35 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
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wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 18 skreślony
Wyroby zawierające nikotynę
1. Następujące wyroby zawierające 
nikotynę mogą być wprowadzane do 
obrotu tylko po uzyskaniu pozwolenia 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE:
a) wyroby, w których poziom nikotyny 
przekracza 2 mg w przeliczeniu na sztukę, 
lub
b) wyroby, w których stężenie nikotyny 
przekracza 4 mg na ml, lub
c) wyroby, których użycie w sposób zgodny 
z przeznaczeniem powoduje, że średnie 
maksymalne szczytowe stężenie nikotyny 
w osoczu przekracza 4 ng na ml.
2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu zaktualizowania 
ilości nikotyny określonych w ust. 1 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
udzielonych dla wyrobów zawierających 
nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.
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3.
Na każdym opakowaniu jednostkowym i 
opakowaniu zbiorczym wyrobów 
zawierających nikotynę poniżej progów 
określonych w ust. 1 zamieszcza się 
następujące ostrzeżenie zdrowotne:
Ten wyrób zawiera nikotynę i może 
szkodzić Twojemu zdrowiu.
4. Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa 
w ust. 3, spełnia wymogi określone w art. 
10 ust. 4. Ponadto ostrzeżenie to:
a) drukuje się na dwóch największych 
płaszczyznach opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego;
b) zajmuje 30 % zewnętrznego obszaru 
odpowiedniej płaszczyzny opakowania 
jednostkowego i opakowania zbiorczego. 
Proporcja ta wzrasta do 32 % w 
przypadku państw członkowskich, w 
których obowiązują dwa języki urzędowe, 
oraz do 35 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują trzy 
języki urzędowe.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 22 w celu dostosowania 
wymogów określonych w ust. 3 i 4 przy 
uwzględnieniu postępu naukowego i 
zmian sytuacji rynkowej oraz w celu 
określenia i dostosowania 
umiejscowienia, formatu, układu, 
wyglądu i rotacji ostrzeżeń zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 412
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Wyroby zawierające nikotynę, w szczególności papierosy elektroniczne, nie wchodzą w zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych. Nie zachodzi w nich spalanie tytoniu, 
a zatem żadnej z 60 substancji składowych tytoniu uznawanych za rakotwórcze, nie 
wydzielają substancji smolistych ani tlenku węgla, co czyni je mniej toksycznymi niż 
papierosy. Wprawdzie papierosy elektroniczne zawierają nikotynę, jednak zdają się stanowić 
środek pomagający w zaprzestaniu palenia. Zważywszy, że obecnie trwają liczne badania nad 
ewentualnymi skutkami długoterminowymi, jest za wcześnie na uregulowania prawne.

Poprawka 413
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jeżeli wyroby zawierające nikotynę są 
przedstawione jako posiadające 
właściwości lecznicze lub zapobiegające 
chorobom u ludzi, mogą być wprowadzane 
do obrotu tylko po uzyskaniu pozwolenia 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE:

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wyrobów zawierających nikotynę, takich jak papierosy elektroniczne, nie 
twierdzi się, że poprawiają one stan zdrowia ludzi, zatem nie powinny być zaliczane do 
produktów leczniczych. Taka klasyfikacja ograniczyłaby  ich dostępność na rynku, podczas 
gdy bardziej szkodliwe wyroby tytoniowe pozostają dostępne bez ograniczeń.

Poprawka 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 415
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(Jeżeli poprawka zostanie przyjęta, ust. 2–
5 niniejszego artykułu powinny zostać 
skreślone).

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie do obrotu wyrobów zawierających nikotynę jest uzasadnione jedynie wtedy, 
gdy celem jest zaprzestanie palenia.  Jest bardzo trudno ocenić poziomu uwalnianej nikotyny 
w produktach 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 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. pl

Poprawka 417
Konrad Szymański Data przyjęcia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 418
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją tych samych autorów dotyczącą objęcia wszystkich wyrobów 
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zawierających nikotynę ustawodawstwem farmaceutycznym.

Poprawka 419
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją tych samych autorów dotyczącą objęcia wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę ustawodawstwem farmaceutycznym.

Poprawka 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. pl

Poprawka 421
Konrad Szymański

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

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

skreślona

Or. en

Poprawka 422
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wyroby, w których stężenie nikotyny 
przekracza 24 mg na ml, lub

Or. de

Uzasadnienie

Przy przejściu z palenia normalnych papierosów na palenie tzw. papierosów elektronicznych 
palacze potrzebują początkowo stężenia o wartości 24 mg na ml. Propozycja Komisji 
doprowadziłaby zatem do kolejnego zwiększenia liczby palaczy. 

Poprawka 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. pl
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Poprawka 424
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 425
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją tych samych autorów dotyczącą objęcia wszystkich wyrobów 
zawierających nikotynę ustawodawstwem farmaceutycznym.

Poprawka 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pl

Poprawka 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 428
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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nikotynę na podstawie dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. en

Poprawka 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. pl

Poprawka 431
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Ten wyrób zawiera nikotynę i może 
szkodzić Twojemu zdrowiu.

Or. pl
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Poprawka 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. pl

Poprawka 434
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 436
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Poprawka 437
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 438
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do dnia 1 stycznia 2017 r. Komisja
przeprowadza badanie wyrobów 
zawierających nikotynę w konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i państwami członkowskimi. Badanie to 
będzie obejmować kompleksową ocenę 
bezpieczeństwa, ocenę ryzyka oraz analizę 
kosztów i zysków, a także będzie 
przedstawiać różne możliwe opcje 
ustawodawcze.

Or. en

Uzasadnienie

Papierosy elektroniczne nie są produktem medycznym, gdyż nie przyczyniają się do poprawy 
zdrowia ani nie zapobiegają chorobom. Co więcej, choć wydziela się z nich nikotyna, nie są 
również wyrobem tytoniowym. W konsekwencji nie ma dla nich miejsca w ustawodawstwie 
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dotyczącym produktów medycznych ani wyrobów tytoniowych. Celem tej poprawki jest apel o 
badanie, w wyniku którego przedstawiono by opcje ustawodawcze dostosowane do tych 
nowych produktów.

Poprawka 439
András Gyürk Data przyjęcia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Wyroby zawierające nikotynę

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

Or. en

Poprawka 440
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Ostrzeżenie zdrowotne spełnia wymogi 
określone w art. 10 ust. 4. Zajmuje ono nie 
mniej niż 15 % obszaru odpowiedniej 
płaszczyzny opakowania jednostkowego 
i opakowania zbiorczego. Proporcja ta 
wzrasta do 18 % w przypadku państw 
członkowskich, w których obowiązują dwa 
języki urzędowe, oraz do 20 %
w przypadku państw członkowskich, 
w których obowiązują trzy języki 
urzędowe.

Or. de
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Poprawka 441
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule. Akty delegowane można przyjąć 
wyłącznie wtedy, gdy przekazanie 
uprawnień do ich przyjęcia przewidują 
przepisy niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Wymienianie poszczególnych przekazań uprawnień w kolejnych ustępach w niniejszej 
dyrektywnie wydaje się nieefektywne.

Poprawka 442
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl
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Poprawka 443
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na
okres dwóch lat od dnia [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. de

Uzasadnienie

Aby wzmocnić kontrolę parlamentarną, należy ograniczyć okres przekazania uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych. Stosownym okresem jest termin dwóch lat, ponieważ 
Parlament musi mieć możliwość sprawowania określonej kontroli nad Komisją również 
w trakcie jednej kadencji.

Poprawka 444
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 
8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 
ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 

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

insert the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. es

Poprawka 445
Alajos Mészáros Data przyjęcia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art.
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 

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

insert the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. en

Poprawka 447
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 448
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 
3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, 
art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, powierza się 

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

od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. fr

Poprawka 449
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 450
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, 
art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 
11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 

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

nieokreślony od dnia [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. en

Poprawka 451
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 
3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 9, 
art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, powierza się 
Komisji na okres pięciu lat od dnia [Office 
of Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive]. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
sześć miesięcy przed końcem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na taki sam 
okres, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
najpóźniej na trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. ro

Poprawka 452
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. de

Poprawka 453
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 454
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 

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

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

Or. en

Poprawka 456
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 457
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 458
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 
4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5,
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 
4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 
10, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 5, 
art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 4, 
art. 14 ust. 9, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 



AM\936769PL.doc 101/115 PE510.829v01-00

PL

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. fr

Poprawka 459
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 460
Ewald Stadler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 461
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. es

Poprawka 462
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 463
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 9, art. 6 ust. 

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

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

Or. en

Poprawka 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



AM\936769PL.doc 105/115 PE510.829v01-00

PL

Poprawka 465
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 466
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. de

Poprawka 467
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 468
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż pięć lat od daty określonej 
w art. 25 ust. 1 Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów 
sprawozdanie ze stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Nie później niż trzy lata od daty określonej 
w art. 25 ust. 1 Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie,
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów 
sprawozdanie ze stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 469
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane 
z ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze względów 
związanych ze specyficzną sytuacją 
danego państwa członkowskiego, pod 
warunkiem że przepisy te są uzasadnione 
potrzebą ochrony zdrowia publicznego. 
Takie przepisy krajowe zgłasza się Komisji 
wraz z podaniem względów, dla których 
zostały one utrzymane lub wprowadzone. 
W terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania zgłoszenia Komisja zatwierdza 
lub odrzuca te przepisy po sprawdzeniu, 
biorąc pod uwagę wysoki poziom ochrony 
zdrowia osiągnięty w drodze niniejszej 
dyrektywy, czy przepisy te są uzasadnione, 
niezbędne i proporcjonalne do ich celu 
oraz czy nie stanowią one środka 
arbitralnej dyskryminacji lub ukrytego 

skreślony
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ograniczenia handlu między państwami 
członkowskimi. Jeżeli Komisja nie wyda 
decyzji w tym terminie, uznaje się, że 
przepisy krajowe zostały zatwierdzone.

Or. de

Uzasadnienie

Przyznanie państwom członkowskim prawa do zbyt wielu odstępstw spowodowałoby znaczny 
brak pewności prawa. Poza tym aspekt zdrowia publicznego jest istotny tylko wówczas, gdy 
chodzi o zakaz palenia w miejscach publicznych. Zdowie publiczne nie ma nic wspólnego 
z produkcją, wyglądem czy sprzedażą wyrobów tytoniowych.

Poprawka 470
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą jednak 
utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy 
krajowe w dziedzinach objętych 
dyrektywą, mające zastosowanie bez 
rozróżnienia do wszystkich towarów, ze 
względu na nadrzędne potrzeby związane z 
ochroną zdrowia publicznego. Państwa 
członkowskie mogą także wprowadzać 
bardziej restrykcyjne przepisy ze względów 
związanych ze specyficzną sytuacją 
danego państwa członkowskiego, pod 
warunkiem że przepisy te są uzasadnione 
potrzebą ochrony zdrowia publicznego. 
Takie przepisy krajowe zgłasza się Komisji 
wraz z podaniem względów, dla których 
zostały one utrzymane lub wprowadzone. 
W terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania zgłoszenia Komisja zatwierdza 
lub odrzuca te przepisy po sprawdzeniu, 
biorąc pod uwagę wysoki poziom ochrony 
zdrowia osiągnięty w drodze niniejszej 
dyrektywy, czy przepisy te są uzasadnione, 
niezbędne i proporcjonalne do ich celu 
oraz czy nie stanowią one środka 

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymywania 
lub wprowadzania, zgodnie z traktatem,
bardziej rygorystycznych zasad 
dotyczących produkowania, 
importowania, sprzedawania i używania 
wyrobów tytoniowych, które to zasady 
uznają za konieczne do ochrony zdrowia 
publicznego, o ile nie wchodzą one w 
zakres przepisów niniejszej dyrektywy.
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arbitralnej dyskryminacji lub ukrytego 
ograniczenia handlu między państwami 
członkowskimi. Jeżeli Komisja nie wyda 
decyzji w tym terminie, uznaje się, że 
przepisy krajowe zostały zatwierdzone.

Or. en

Poprawka 471
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 472
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia, zgodnie z Traktatem, 

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

przepisów krajowych dotyczących kwestii 
nieuregulowanych w niniejszej dyrektywie.
Takie przepisy krajowe muszą być 
uzasadnione nadrzędnym interesem 
publicznym oraz być niezbędne 
i proporcjonalne do ich celu. Nie mogą one 
stanowić środka arbitralnej dyskryminacji 
ani ukrytego ograniczenia handlu między 
państwami członkowskimi.

Or. de

Uzasadnienie

Ostatnia część zdania nie jest już aktualna, ponieważ stosowanie dyrektywy musi i tak 
następować zgodnie z postanowieniami Traktatu. 

Poprawka 473
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Niniejsza dyrektywa nie wpływa 
w żadnym stopniu na prawo państw 
członkowskich do wprowadzania bardziej 
restrykcyjnych przepisów, jeśli są one 
niezbędne w celu ochrony zdrowia 
publicznego i nie przekraczają zbytnio 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie 
norm lub nie są wyłączone z zakresu jej 
stosowania.

Or. de

Uzasadnienie

Nadmierne odstępstwa stanowiłyby istotne wykroczenie przeciwko zasadzie pewności prawa 
i przysporzyłyby celowości tej dyrektywy więcej szkód niż korzyści. 

Poprawka 474
Inês Cristina Zuber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Współpraca i wsparcie państw 

członkowskich
Przepisy niniejszej dyrektywy są 
uzupełniane wsparciem UE dla krajowych 
systemów ochrony zdrowia państw 
członkowskich, co gwarantuje ich 
publiczny, powszechny i bezpłatny 
charakter, a państwa członkowskie 
zapewniają w swoich programach dostęp 
do konsultacji z zakresu porzucenia 
nałogu palenia tytoniu i do 
odpowiedniego leczenia;

Or. pt

Poprawka 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 476
Maria do Céu Patrão Neves

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

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

Or. pt

Poprawka 477
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 478
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku produktów zawierających nikotynę ważne jest, aby przewidziano wystarczająco 
dużo czasu na udzielenie zezwolenia, tak jak w przypadku produktów farmaceutycznych, aby 
uniknąć sytuacji, w której produkty te na pewien okres całkowicie zniknęłyby z rynku.

Poprawka 479
Jürgen Creutzmann

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

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby te nie powinny być objęte zakresem tej dyrektywy.

Poprawka 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wyroby zawierające nikotynę;

Or. pl

Poprawka 481
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en



PE510.829v01-00 114/115 AM\936769PL.doc

PL

Uzasadnienie

W przypadku produktów zawierających nikotynę ważne jest, aby było wystarczająco dużo 
czasu na udzielenie zezwolenia, tak jak w przypadku produktów farmaceutycznych, aby 
uniknąć sytuacji, w której produkty te na pewien okres całkowicie zniknęłyby z rynku.

Poprawka 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 483
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa nie wchodzi w życie.

Or. nl

Poprawka 484
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -I 

Dodatki zatwierdzone do stosowania w 
wyrobach tytoniowych
Chemiczna nazwa dodatku – funkcja –
maksymalna dopuszczalna zawartość

Or. en

Uzasadnienie

Pozytywny wykaz dodatków, które można stosować w wyrobach tytoniowych, należy dołączyć 
jako nowy załącznik do dyrektywy.


