
CM\930213PL.doc PE506.346v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Prawna

13.3.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(29/2013)

Przedmiot: Uzasadniona opinia rumuńskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych i powiązanych wyrobów
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią rumuńskiej Izby Deputowanych 
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

UZASADNIONA OPINIA

dotycząca niezgodności z zasadą pomocniczości

wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych 
wyrobów

COM(2012)788

Uwzględniając Traktat z Lizbony, w szczególności art. 5 i 12 TUE oraz Protokoły nr 1 i 2 
stanowiące załączniki do Traktatu,

uwzględniając rumuńską konstytucję, w szczególności jej art. 148,

uwzględniając decyzję Izby Deputowanych nr 11/2011,

uwzględniając stanowisko rządu wyrażone w nocie rządowej z dnia 18 lutego 2013 r.,

uwzględniając zatwierdzenie Stałego Biura Izby Deputowanych z dnia 26 lutego 2013 r.,

Izba Deputowanych, zgodnie z postanowieniami art. 40 decyzji Izby Deputowanych 
nr 11/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., przyjmuje następującą uzasadnioną opinię:

(1) uznając znaczenie postanowień wniosku dotyczącego dyrektywy, w którym przewiduje się 
osiągnięcie ogólnego celu UE, jakim jest wspieranie dobrobytu jej obywateli (art. 3 TUE), 
oraz realizację strategii „Europa 2020”, gdyż zapewnienie obywatelom dłuższego zdrowego 
i aktywnego życia oraz wspieranie ich w zapobieganiu chorobom, których da się uniknąć, 
i przedwczesnym zgonom będzie miało pozytywny wpływ na wydajność i konkurencyjność, 

(2) z zadowoleniem przyjmując wyrażone we wniosku dążenie do ochrony, w szczególności 
młodzieży i kobiet, będących grupami szczególnie wrażliwymi pod względem konsumpcji 
tytoniu, w celu zapewnienia w przyszłości wysokiego poziomu ochrony zdrowia w całej Unii, 

(3) biorąc pod uwagę to, że oceny Komisji Europejskiej wskazują na wciąż wysoki odsetek 
osób palących wśród europejskich obywateli, zwłaszcza wśród młodzieży, który sięga 28%,

(4) rozumiejąc potrzebę zwrócenia uwagi na praktyki, które można by zaliczyć do kategorii 
reklam wprowadzających w błąd,

Izba Deputowanych wyraża jednak poważne zastrzeżenia w odniesieniu do:

1. upoważnienia Komisji Europejskiej do przyjmowania aktów delegowanych w takich 
sytuacjach, ponieważ wykraczają one w swojej treści poza deklarowany cel wniosku 
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dotyczącego dyrektywy w postaci bezpośredniego prawa do zarządzania na szczeblu państw 
członkowskich, czyli na szczeblu, na którym decyzje można podejmować bliżej obywatela; 

2. argumentów przemawiających za tym, że dodatkowe zaproponowane przepisy 
doprowadziłyby do zmniejszenia spożycia tytoniu w sytuacji, w której nie przeanalizowano 
w dostatecznym stopniu zagadnień powiązanych z uelastycznieniem konsumpcji, co w 
rzeczywistości oznacza, że palacze papierosów zakazanych w nowej dyrektywie, takich jak 
papierosy aromatyczne lub slim, mogliby sięgnąć po inne wyroby tytoniowe, z których część 
może być bardziej szkodliwa; ponadto każde państwo członkowskie może zakazać rejestracji 
danego znaku towarowego, jeżeli wprowadza on w błąd, co można uznać za dostateczną 
gwarancję; 

3. niskiego poziomu akceptacji ze strony obywateli europejskich w odniesieniu do nowych 
ograniczeń, jak wynika z przeprowadzonych konsultacji;

4. włączenia papierosów slim do kategorii produktów, których reklama jest uważana za 
wprowadzającą w błąd, ponieważ i tak są one oznaczone jako takie; ich ewentualny odmienny 
(jak wskazano) wpływ na kobiety powinien być zwalczany z uwzględnieniem zwyczajów 
konsumenckich panujących w poszczególnych państwach członkowskich; interwencja Unii 
Europejskiej może jedynie zmniejszyć skuteczność takich środków na szczeblu krajowym; na 
kulturową zależność atrakcyjności wskazują również badania zlecone przez Komisję w celu 
przeanalizowania wpływu wniosku;

5. narzucenia prostopadłościennej formy opakowań papierosów, gdyż jest to raczej element 
normalizacji ułatwiający produkcję, niż środek zapobiegający reklamom wprowadzającym 
w błąd; w związku z tym formę opakowania należy pozostawić do decyzji producentów. 

6. W artykule 16 wniosku wprowadza się w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż na odległość obowiązek rejestrowania się zarówno w państwie członkowskim, 
w którym znajduje się ich siedziba, jak i w państwie członkowskim, w którym znajdują się 
potencjalni konsumenci, co ma negatywny wpływ na wolną konkurencję. Obowiązki te 
wykraczają poza to, co konieczne, i są nadmierne w stosunku do założonego celu.

7. Ponadto każde państwo członkowskie może ustanowić szczególne wymagania dotyczące 
rejestracji w zależności od rodzaju i ilości każdej kategorii produktów, zwyczajów 
konsumenckich oraz ich regionalnej dystrybucji w ich konkretnym przypadku.

8. Istnienie prawie 40 tego rodzaju dodatków w jednym wyrobie tytoniowym sprawia, że 
praktycznie niemożliwe jest sprawdzenie, jaki jest wpływ ich synergii na zdrowie, a ustalenie, 
czy dana kombinacja dodatków i przetworzonego tytoniu może mieć wpływ na zdrowie, albo 
należy do państw członkowskich, które jako jedyne mogą ustalać priorytety badań w tym 
kierunku w zależności od konkretnej struktury konsumpcji w danym kraju, albo może zostać 
przeprowadzone na podstawie przyszłych badań na szczeblu unijnym. 

9. Wnioskowany obowiązek powiadamiania (art. 17) ma charakter proceduralny 
i administracyjny. Nie ma dowodów, że nie udałoby się ustalić rozróżnienia za pomocą 
środków na szczeblu krajowym. Dyrektywa powinna ograniczać się do ustanowienia celu 
powiadamiania, a nie zastępować metodologie stosowane na szczeblu krajowym.
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10. Zgodnie z ustawodawstwem Rumunii w zakresie znaków towarowych (ustawa nr 84/1998 
w sprawie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych) posiadacz chronionego znaku 
towarowego ma wyłączne prawo do korzystania z takiego znaku. Konwencja paryska 
o ochronie własności przemysłowej, do której Rumunia przystąpiła, gwarantuje takie prawo, 
zaś porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, które 
stanowi załącznik 1.c. do Porozumienia z Marrakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 r. 
ustanawiającego Światową Organizację Handlu, potwierdza tę samą zasadę. W związku z tym 
Rumunia i prawdopodobnie inne państwa członkowskie powinny złożyć wyjaśnienia 
dotyczące ograniczenia tego prawa, których dokument dyrektywy nie zawiera. 

Z przyczyn określonych w punktach 1–10 Izba Deputowanych podjęła decyzję o wydaniu 
uzasadnionej opinii, że wniosek dotyczący dyrektywy nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości.

Niniejsza uzasadniona opinia skierowana jest do rządu Rumunii, przewodniczących 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY,

Valeriu Stefan Zganea


