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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Palenie tytoniu ma niezaprzeczalnie szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego. Tytoń stanowi 
główny czynnik ryzyka zachorowań na raka. Nikotyna jest toksyczna dla układu krążenia. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia 5 milionów ludzi rocznie na świecie umiera 
przedwcześnie z powodu palenia tytoniu, Komisja mówi o 700 000 osób rocznie w Unii 
przedwcześnie zmarłych z tego powodu. W 1999 r. Komisja oszacowała liczbę ofiar nałogu 
tytoniowego na 500 000 osób rocznie.

Po ponad dziesięciu latach od ostatniego uregulowania sprzedaży wyrobów tytoniowych na 
szczeblu wspólnotowym ich spożycie nie zmniejszyło się w radykalny sposób. Jak wynika z 
noty przygotowanej przez bibliotekę PE, w 2012 r. w UE wypalono 576 mld papierosów, co 
stanowi spadek spożycia o 100 mld w okresie pięciu lat. Pomimo niemal powszechnego 
zakazu palenia w miejscach publicznych spożycie tytoniu wzrasta, w szczególności wśród 
młodzieży i kobiet. Pomimo że od tytoniu uzależnionych jest mniej niż 30% Europejczyków, 
blisko 50% osób w przedziale wiekowym 18-35 lat pali papierosy. Co gorsza, 37% 
nastolatków w wieku 11-15 lat spożywa wyroby tytoniowe. Czy to pokusa zakazanego 
owocu? 

Nadrzędne wymogi w zakresie zdrowia publicznego sprawiają, że władze międzynarodowe i 
krajowe dążą do wzmożenia walki z nałogiem palenia. Jednakże nie przewiduje się 
wprowadzenia zakazu palenia tytoniu, gdyż prowadziłoby to bezpośrednio do stworzenia 
nielegalnego rynku na dużą skalę i stanowiło nie lada gratkę dla przestępczości 
zorganizowanej, która już obecnie zajmuje się masowo przemytem i podrabianiem 
papierosów. 

Rynek wyrobów tytoniowych stanowi spory sektor rynku, w którym 50 000 osób jest 
zatrudnionych przy produkcji, a ponad 200 000 przy dystrybucji. Pomimo że rolnictwo 
europejskie zaspokaja jedynie 5% zapotrzebowania na surowiec tytoniowy, dla blisko 90 000 
rolników stanowi on źródło dochodów. We wspomnianej już nocie PE oszacowano całkowitą 
wartość europejskiego rynku wyrobów tytoniowych w 2012 r. na blisko 136,5 mld EUR, w 
tym dochody z akcyz i podatków w wysokości 79 mld EUR na rzecz państw członkowskich, 
które w pewnym sensie są głównymi beneficjentami nałogu palenia.

W tym kontekście pojawia się kwestia sprzeczności między wolnością jednostki a 
odpowiedzialnością społeczną. Komisja, jak się zdaje, uznaje prawo osób dorosłych do 
palenia cygar, cygaretek i tytoniu fajkowego, które to używki są poddane mniej surowym 
ograniczeniom niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, które ocenia się 
jako te produkty, które cieszą się największą popularnością wśród młodzieży.  Od XVI w. i 
czasów Paracelsusa wiemy, że „wszystko jest trucizną” i że „tylko dawka sprawia, że dana 
substancja trucizną nie jest”. A ponieważ człowiek jest istotą śmiertelną, dominującą filozofią 
jest filozofia mniejszego ryzyka. Dlatego też mnożą się ostrzeżenia przed spożyciem 
alkoholu, cukru, soli, nadmiernym spożyciem mięsa, produktami przemysłowymi i tzw. 
śmieciowym jedzeniem. Jednocześnie średnia życia wydłuża się w całej UE, gdzie najwyższą 
ambicją społeczeństwa wydaje się być odejście z tego świata w dobrym zdrowiu! 

Jednocześnie konieczność ochrony osób niepalących – a sprawozdawca należy do tych, 
którzy nigdy nie sięgnęli po papierosa – wymaga podjęcia przez władze zdecydowanych 
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działań przeciwko zjawisku biernego palenia oraz prowadzenia polityki przewidującej 
skuteczne sposoby zerwania z nałogiem skierowane do palących. Priorytetem pozostaje 
zapobieganie paleniu tytoniu, szczególnie wśród młodzieży. 

Celem wniosku Komisji jest zwalczanie pokusy, jaką stanowią wyroby tytoniowe, poprzez 
mnożenie i upowszechnianie ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach i poprzez ich 
standaryzację. Komisji nie udaje się jednak uzasadnić, w jaki sposób ujednolicenie wyrobów 
tytoniowych mogłoby spowodować zmniejszenie spożycia tytoniu, zwłaszcza przez 
najmłodszych. Czy ta przesadna standaryzacja nie leży przypadkiem w interesie czterech 
dużych grup, które dzielą między siebie 90% rynku europejskiego?

Wniosek dotyczący dyrektywy składa się z 16 artykułów, w których Komisji powierzono 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących często istotnych elementów 
tego prawodawstwa.  Wydaje się to przesadą.  Komisja proponuje, by najpóźniej za pięć lat 
opublikować sprawozdanie ze stosowania nowej dyrektywy, wraz z „wszelkimi wnioskami 
dotyczącymi zmian” uznanymi za konieczne. Sprawozdanie to, wraz z propozycjami zmian, 
mogłoby zostać przedstawione wcześniej, co pozwoliłoby uniknąć ciągłego przekształcania 
dyrektywy poprzez mnożenie aktów delegowanych często na granicy prawa europejskiego.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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aromatyzowanych papierosów (np. 
mentolowych i goździkowych).

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest walka z nałogiem tytoniowym. W tym kontekście Komisja próbuje 
sprawić, by papierosy „przestały smakować”. Dlaczego zatem narzucać dorosłym 
konsumentom, w pełni świadomym ryzyka związanego z paleniem, takie ograniczenie?

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Należy dopuścić stosowanie dodatków 
niezbędnych w produkcji wyrobów 
tytoniowych, o ile nie powodują one 
powstania aromatu charakterystycznego. 
Komisja powinna zapewnić jednolite 
warunki wdrażania przepisów dotyczących 
aromatu charakterystycznego. Podejmując 
decyzje w tym zakresie, państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
korzystać z pomocy niezależnych 
zespołów. Stosowanie niniejszej 
dyrektywy nie powinno prowadzić do 
różnego traktowania poszczególnych 
odmian tytoniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Dlaczego ograniczać wybory dorosłych i świadomych konsumentów ? 
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Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(39) Komisja powinna monitorować 
rozwój sytuacji i złożyć sprawozdanie 3 
lata po terminie transpozycji niniejszej 
dyrektywy, aby ocenić, czy potrzebne są 
zmiany niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zakazują 
wprowadzania do obrotu wyrobów 

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

tytoniowych o aromacie 
charakterystycznym, jeżeli zostało 
naukowo dowiedzione, że zastosowany 
dodatek wzmaga szkodliwość danego 
wyrobu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zamiar wprowadzenia przez Komisję zakazu stosowania pewnych wyrobów z powodu 
charakterystycznego dla nich aromatu stanowi ograniczenie wyboru dokonywanego przez 
dorosłych i świadomych konsumentów. Stosowania danego aromatu można zakazać jedynie 
wówczas, gdy jego szkodliwość została poparta dowodami naukowymi.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja pragnie przywłaszczyć sobie uprawnienia, które powinny pozostać uprawnieniami 
współprawodawców.
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zajmują 75 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny 
opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego, przy czym połowę tej 
powierzchni stanowią informacje 
dotyczące zaprzestania palenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby skutecznie zwalczać nałóg nikotynowy, nie wystarczy uprzedzić palaczy o zagrożeniach, 
na jakie się narażają; ważne jest przedstawienie im dróg i sposobów wyjścia z nałogu.

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

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

skreślona

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

Or. fr

Uzasadnienie

To nie kształt opakowania uzależnia. Chcąc nadmiernie „zharmonizować” wymiary i kształt 
opakowań wyrobów tytoniowych, Komisja doprowadzi do stworzenia zbanalizowanego 
„rynku”, z którego wyeliminowani zostaną drobni producenci, co w konsekwencji będzie 
korzystne dla czterech dużych grup, które już obecnie dzielą między siebie 90% rynku 
europejskiego.

Poprawka 10
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 pogrubioną czcionką 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;

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja posuwa się zdecydowanie zbyt daleko, chcąc narzucić ujednolicenie ostrzeżeń nawet 
w zakresie wyboru czcionki.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera c
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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 w obrębie 
płaszczyzny przeznaczonej na tekst 
ostrzeżenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Czy te szczegóły są naprawdę konieczne?

Poprawka 12
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. fr

Poprawka 13
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 

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

Or. fr

Poprawka 14
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. fr

Poprawka 15
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. fr

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zawiera żadnego uzasadnienia tego całkowitego ujednolicenia 
opakowań jednostkowych. Producenci muszą zachować swobodę wyboru prezentacji swoich 
produktów, przeznaczając jednocześnie 75% powierzchni na ostrzeżenia i informacje 
wymagane na mocy dyrektywy.

Poprawka 16
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. 9, art. 6 ust. 10, art. 8 ust. 4, art. 9 
ust. 3, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 14 
ust. 9, art. 18 ust. 2 i art. 18 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. fr

Poprawka 17
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.

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. zwięzłe uzasadnienie.

Poprawka 19
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. fr

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przed opublikowaniem tego 
sprawozdania, któremu towarzyszyć mogą 
wnioski dotyczące zmian niniejszej 
dyrektywy, Komisja może korzystać z 
uprawnień powierzonych jej na mocy 
dyrektywy wyłącznie w przypadku 
dostosowania dyrektywy do nowych 
dowodów naukowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby uniknąć zbyt częstych zmian przepisów, które zmuszają państwa członkowskie do 
dostosowywania bez końca ustawodawstwa, Komisja może korzystać z powierzonych jej 
uprawnień wyłącznie, gdy zaistnieje absolutna konieczność, poparta niekwestionowanymi 
dowodami naukowymi.


