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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0416/2006 złożona przez Krzysztofa Andruszkiewicza (Polska), w imieniu 
British American Tobacco Polska SA, w sprawie negatywnych skutków art. 3 dyrektywy 
2001/37WE dla polskiego przemysłu tytoniowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z negatywnymi skutkami, jakie dla 
polskiego przemysłu tytoniowego ma art. 3 dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Składający petycję uważa, że jeśli przepisy 
tego artykułu mają być przestrzegane, dojdzie do masowego przenoszenia miejsc pracy do 
krajów trzecich. W tym kontekście odnosi się on do pewnej liczby firm zlikwidowanych 
w kilku państwach UE. Uważa też, że przepisy dyrektywy stoją w sprzeczności z art. 127 ust. 
2 traktatu WE, który stanowi, że cel osiągnięcia wysokiego poziomu zatrudnienia brany jest 
pod uwagę przy definiowaniu i wykonywaniu polityk i działań Wspólnoty. Składający petycję 
wzywa zatem Parlament Europejski do zagwarantowania, że art. 3 wspomnianej dyrektywy 
zostanie skreślony. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Składający petycję uważa, że maksymalne poziomy zawartości substancji smolistych, 
nikotyny i tlenku węgla określone w art. 3 dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych spowodowały utratę miejsc pracy. Składający petycję zwraca się o zmianę art. 3 
dyrektywy, aby umożliwić produkcję wyrobów tytoniowych przeznaczonych na wywóz do 
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krajów spoza Unii Europejskiej, przekraczających maksymalne poziomy określone w art. 3 
dyrektywy. 

Pułapy zawartości substancji toksycznych w papierosach produkowanych we Wspólnocie 
Europejskiej z przeznaczeniem na wywóz znalazły pełne odzwierciedlenie w procesie 
współdecyzji podczas przygotowywania dyrektywy. Ostatecznie Parlament Europejski i Rada 
postanowiły, że w przypadku wywozu zostaną zastosowane takie same maksymalne poziomy 
jak te mające zastosowanie w przypadku rynku wewnętrznego (10 mg substancji smolistych, 
1 mg nikotyny i 10 mg tlenku węgla na jednego papierosa).

Parlament Europejski i Rada przewidziały przejściowe uregulowania prawne obowiązujące do 
dnia 1 stycznia 2007 r., aby ułatwić przemysłowi tytoniowemu dostosowanie się do nowej 
specyfikacji produktu.

Decyzja o zastosowaniu tych samych maksymalnych poziomów w odniesieniu do wyrobów 
wytwarzanych w UE i z przeznaczeniem na wywóz wynikała przede wszystkim z potrzeby 
ochrony zdrowia i zapobiegania omijaniu rynku wewnętrznego. Powody te nie zmieniły się. 

Ponadto UE stała się pełnoprawną stroną Ramowej Konwencji Światowej Organizacji 
Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC), którą jak dotąd ratyfikowało 130 krajów na 
całym świecie. Konwencja zobowiązuje nas do tworzenia globalnych polityk mających na 
celu zapobieganie i ograniczanie używania tytoniu, np. poprzez regulowanie składników 
wyrobów tytoniowych oraz składników dymu tytoniowego. 

W chwili obecnej Komisja nie zamierza proponować zmiany art. 3 dyrektywy.


