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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 847/2004 złożona przez Matthew Balla (Wielka Brytania), w imieniu „Tobacco 
Workers' Alliance” (TWA), w sprawie niekorzystnego wpływu art. 3 dyrektywy 
2001/37/WE na osoby zatrudnione w przemyśle tytoniowym w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie niekorzystnym wpływem art. 3 dyrektywy
2001/37/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na osoby zatrudnione w przemyśle tytoniowym UE, twierdząc, że postanowienia 
zawarte w artykule prowadzą do transferu pracy do sektora tytoniowego poza UE. 
Przykładowo trzeba było zamknąć fabrykę w Darlington, przez co pracę straciło 500 osób, 
a w całej UE straci ją najprawdopodobniej jeszcze więcej pracowników, przede wszystkim na 
skutek niekorzystnych konsekwencji artykułu dla dostawców i gospodarki lokalnej. 
Składający petycję podkreśla, że postanowienia te są sprzeczne z fundamentalnymi celami 
UE zawartymi w traktacie, tj. ze środkami promującymi ekonomiczny i społeczny rozwój 
oraz wysoki odsetek zatrudnienia. Zauważa, że art. 127 ust. 2 traktatu WE wymaga brania 
pod uwagę wysokiego odsetka zatrudnienia podczas formułowania i wdrażania polityki 
i działań Wspólnoty.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 11 kwietnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

Obowiązujące prawo wspólnotowe

W kwestii prawa pracy
W przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa zastosowanie mogą mieć różne przepisy 
wspólnotowe z zakresu prawa pracy.
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Liczne dyrektywy przewidują informowanie i przeprowadzanie konsultacji 
z pracownikami w przypadku zwolnienia grupowego1 lub przeniesienia własności 
przedsiębiorstwa2. Dyrektywa ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania 
i przeprowadzania konsultacji3, która weszła w życie w marcu 2005 r., wspiera 
antycypację oraz trwały charakter informowania i przeprowadzania konsultacji 
z pracownikami. Dyrektywa z 1994 r. ustanawiająca europejskie rady zakładowe4

nadała temu dialogowi wymiar ponadnarodowy.

Ponadto dyrektywa w sprawie zwolnień grupowych przewiduje również zawiadamianie 
władz, a dyrektywa dotycząca przeniesienia własności przedsiębiorstwa – utrzymanie 
praw nabytych i przekazanie umów o pracę ze zbywającego na przejmującego. 
Dyrektywa dotycząca ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności 
pracodawcy5 zawiera przepisy w dziedzinie gwarancji zaspokojenia roszczeń 
pracowników.

Analiza

Komisja uważa, że niniejsza petycja podnosi kwestię powiązania pomiędzy różnymi 
rodzajami prawodawstwa i politykami wspólnotowymi oraz że poruszony problem nie 
dotyczy zastosowania wspólnotowego prawa pracy.

Komisja jest świadoma znaczenia tej kwestii. W celu dokładnego opracowania 
skuteczniejszej i bardziej przewidującej metody zarządzania zmianami 
i restrukturyzacją, zarówno z punktu widzenia gospodarczego jak i społecznego, 
Komisja przyjęła, w dniu 31 marca 2005 r.6, komunikat „Restrukturyzacje 
i zatrudnienie”. W komunikacie tym zaproponowano utworzenie partnerstwa na rzecz 
zmian, obejmującego partnerów społecznych, w celu:

• podejmowania działań dotyczących strukturalnych wyznaczników 
konkurencyjności i wprowadzania reform strukturalnych (adaptacyjność, kształcenie 
zawodowe, antycypacja na poziomie sektorowym, polityka przedsiębiorstwa)
• podejmowania działań dotyczących gospodarczych i społecznych 

  
1 Dyrektywa 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych – Dz.U. L225 z 12.08.1998, str. 16.
2 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów – Dz.U. L82 z 22.03.2001, str. 16.
3 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne 
ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej –
Dz.U. L280 z 23 marca 2002 r.
4 Dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej 
lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw 
o zasięgu wspólnotowym – Dz.U. L254 z 30.09.1994.
5 Dyrektywa Rady 80/987/EWG z dnia 20 października 1980 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy; Dyrektywa 
2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 
80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników na 
wypadek niewypłacalności pracodawcy
6 COM (2005) 120 końcowy z 31.03.2005
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konsekwencji zmian.

W komunikacie tym Komisja proponuje lepsze ukierunkowanie i połączenie różnych polityk 
wspólnotowych w celu ułatwienia antycypacji i podejmowania działań wspierających proces 
zmian i restrukturyzacji. Na przykład przewidziano wzmocniony monitoring niektórych 
sektorów działalności w celu zmobilizowania podmiotów gospodarczych i inicjatyw 
społecznych wokół stojących przed nimi wyzwań. W celu wdrożenia tych inicjatyw Komisja 
ustanowiła między innymi wewnętrzną grupę roboczą do spraw restrukturyzacji, której 
pierwsze posiedzenie odbyło się w kwietniu 2005 r. Komisja utworzyła również, we 
współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, forum restrukturyzacji, którego 
pierwsze posiedzenie miało miejsce w czerwcu 2005 r.

4. Uwagi składającego petycję, otrzymane w dniu 20 marca 2006 r.

„Tobacco Workers' Alliance” (TWA) twierdzi, że z powodu stosowania art. 3 dyrektywy 
2001/37/WE pracę straciły tysiące obywateli UE. Stanowi to naruszenie jednego 
z kluczowych celów Unii Europejskiej, którym jest „osiągnięcie wysokiego poziomu 
zatrudnienia”, o którym mowa w art. 127 ust. 2 traktatu. Ograniczenie dotyczące 
produkowania na wywóz papierosów, które nie są zgodne z limitami ustanowionymi w UE, 
w żaden sposób nie przyczynia się do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego ani nie 
prowadzi do osiągnięcia celów z zakresu zdrowia publicznego, określonych przez tę 
dyrektywę. Zapotrzebowanie na papierosy przekraczające limity UE (10 mg substancji 
smolistych, 1 mg nikotyny, 10 mg tlenku węgla) wciąż istnieje poza UE. Producenci tytoniu 
prowadzący działalność w UE nie będą już w stanie zaspokoić popytu na te produkty poprzez 
produkcję w fabrykach na terytorium Unii i będą musieli przenieść produkcję, a tym samym 
miejsca pracy, poza Europę. B.A.T. zamknęło już fabryki w Spennymoor i Darlington, 
a obecnie zamyka trzecią fabrykę – w Southampton, co spowoduje utratę pracy przez ponad 
tysiąc osób. Nie zostały tu uwzględnione skutki, jakie zamknięcie fabryki wywiera na lokalne 
przedsiębiorstwa, które opierają swoją działalność na istnieniu zakładu i jego infrastrukturze. 
Założono, że rynki zewnętrzne dostosują się do produktów zgodnych ze specyfikacjami UE. 
Założenie to jest jednak bezpodstawne. Spółki tytoniowe działają w ramach ograniczeń 
nałożonych na nie przez rynki wewnętrzne. Mimo że TWA poparło i z zadowoleniem 
przyjęło zapowiedź wprowadzenia pełnego odstępstwa od tego zakazu do 2007 r., naszym 
zamiarem było umożliwienie spółkom dokonania zmian w produkcji, a nie doprowadzenie do 
zlikwidowania tej produkcji w UE.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 października 2006 r.

Niniejsza petycja wyraża obawę, że może dojść do utraty miejsc pracy w związku 
z wygaśnięciem porozumienia przejściowego, zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2001/37/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych. 

Osoby składające petycję zwracają się obecnie o poparcie ze strony Komisji Europejskiej dla
przedłużenia porozumienia przejściowego. W tym zakresie Komisja Europejska chciałaby 
podkreślić następujące aspekty.

Górne limity substancji toksycznych zawartych w papierosach produkowanych 



PE 371.965/REV II 4/4 CM\635103PL.doc

PL

i eksportowanych ze Wspólnoty Europejskiej zostały dogłębnie przeanalizowane w procesie 
współdecyzji podczas przygotowywania dyrektywy. Ostatecznie Parlament Europejski i Rada 
postanowiły zastosować wobec produktów eksportowanych takie same limity, jakie 
obowiązują na rynku wewnętrznym (10 mg substancji smolistych, 1 mg nikotyny i 10 mg 
tlenku węgla na papieros).

Parlament Europejski i Rada postanowiły zawrzeć porozumienie przejściowe do dnia
1 stycznia 2007 r. celem ułatwienia adaptacji przemysłu do zmienionych specyfikacji 
produktu.

Decyzja o zastosowaniu takich samych limitów w przypadku produkcji wewnątrz UE 
i wywozu była oparta przede wszystkim na potrzebie ochrony zdrowia i uniknięcia
obchodzenia rynku wewnętrznego. Przyczyny te nadal pozostają aktualne. 

Ponadto UE stała się członkiem Ramowej konwencji kontroli rynku wyrobów tytoniowych 
(FCTC) Światowej Organizacji Zdrowia, którą ratyfikowało już 130 krajów na całym świecie. 
Konwencja ta zobowiązuje nas do tworzenia globalnych polityk w celu zapobiegania 
i zmniejszenia konsumpcji tytoniu, na przykład poprzez regulację zawartości i emisji 
produktów tytoniowych. 

Przedłużenie porozumienia przejściowego wymagałoby zmiany dyrektywy, o którą w chwili 
obecnej Komisja Europejska nie zamierza wnioskować.


