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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(18/2013)

Przedmiot: Uzasadniona opinia Izby Poselskiej Republiki Czeskiej w sprawie 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 Izby Poselskiej Republiki 
Czeskiej w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Parlament Republiki Czeskiej.
IZBA POSELSKA

2013
VI kadencja

282.

REZOLUCJA

Komisji Spraw Europejskich
41. posiedzenie w dniu 24 stycznia 2013 r. 

w sprawie 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.
___________________________________________________________________________

Komisja Spraw Europejskich, po wysłuchaniu informacji, które przedstawili 
wiceminister rolnictwa Jaroslava Beneš-Špalková oraz wiceminister zdrowia Ferdinand 
Polák, a także po wysłuchaniu sprawozdania, które przedstawił poseł Jan Bauer, i po 
przeprowadzeniu wymiany poglądów,

zatwierdza opinię zamieszczoną w załączniku do niniejszej rezolucji.

Podpis : Jaroslav Lobkowicz Podpis : Jan Bauer
Weryfikator komisji Sprawozdawca i przewodniczący komisji
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Załącznik do rezolucji nr 282

Wniosek dotyczący 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 final (nr Rady 18068/12)
Międzyinstytucjonalny numer referencyjny 2012/0366 (COD)

 Podstawa prawna:
art. 114 TFUE

 Data przesłania do Izby Poselskiej przez Komisję Spraw Europejskich:
4. 1. 2013

 Data rozpatrzenia w komisji:
24. 1. 2013 (1. etap)

 Procedura:
współdecyzja

 Wstępna opinia rządu (zgodnie z art. 109a ust. 1 regulaminu Izby Poselskiej):
datowana w dniu 21.10.2013 r., przekazana do Komisji Spraw Europejskich w dniu 
23.1.2013 r. za pośrednictwem systemu ISAP.

 Ocena w świetle zasady pomocniczości:
wniosek dotyczący dyrektywy COM(2012)0788 final nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości (patrz poniżej).

 Uzasadnienie i przedmiot

Według danych Komisji palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną zgonów w Unii 
Europejskiej, a można by ją wykluczyć: co roku palenie tytoniu zabija 1,5 mln osób w 
UE. Szacuje się, że 25% wszystkich zgonów z powodu raka i 15% ogółu zgonów jest 
związanych z paleniem tytoniu1. Jednakże z punktu widzenia użytkowego przemysł 
tytoniowy jest znaczącym pracodawcą w Unii, a podatki od sprzedaży wyrobów 
tytoniowych stanowią niebagatelną część dochodów fiskalnych w budżetach państw 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, marzec 2009. 
Dostępna również pod adresem (www): 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf



PE504.386v01-00 4/12 CM\926760PL.doc

PL

członkowskich1. 

Kompetencje Unii dotyczące rynku wyrobów tytoniowych są nadane na mocy art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej TFUE) (dawnego art. 100a 
traktatu EWG, zmienionego Jednolitym aktem europejskim, dawnego art. 95 traktatu 
EWG zmienionego Traktatem z Amsterdamu), i to nie tylko w odniesieniu do 
wprowadzenia rynku wewnętrznego i ulepszania jego działania, o czym mówi art. 114 ust. 
1 TFUE, ale także jeśli chodzi o imperatywy w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi, 
przewidziane w art. 114 ust. 3. Również w wyroku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-376/98 „Republika Federalna Niemiec przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie” jest mowa o tym, że przy wprowadzaniu rynku 
wewnętrznego lub w trakcie jego funkcjonowania „ochrona zdrowia publicznego jest 
czynnikiem determinującym dokonywane wybory”.

Unia Europejska dokonała regulacji handlu wyrobami tytoniowymi pod koniec lat 80., 
przyjmując całą serię dyrektyw2 regulujących zawartość substancji smolistych w 
wyrobach tytoniowych, konsumpcję tytoniu do żucia czy etykietowanie wyrobów 
tytoniowych. Obecnie obowiązujące przepisy, tj. dyrektywa 2001/37/WE w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, 
ujednoliciły i zmieniły początkowe rozproszone przepisy.

Europejskie regulacje dotyczące rynku wyrobów tytoniowych miały już moc 
obowiązującą, kiedy wspomniane akty prawne zostały zaskarżone przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości przez producentów wyrobów tytoniowych lub przez 
państwa członkowskie broniące interesów producentów. Pomimo różnorodności 
argumentów przedstawionych przez skarżących (którzy mówili m.in. o braku 
poszanowania zasady pomocniczości i zasady proporcjonalności, o niezgodności 
dyrektywy z międzynarodowym porozumieniem TRIPS itp.) Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości potwierdził zgodność dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych (oraz 
dyrektyw ją poprzedzających) z prawem UE3. Ze swojej strony producenci uzyskali 
przychylny wyrok w dziedzinie regulacji reklamy wyrobów tytoniowych, gdyż Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości unieważnił dyrektywę dotyczącą reklamowania wyrobów 

                                               
1 Według kontrowersyjnej analizy opłacalności dokonanej przez przedsiębiorstwo Arthur D. Little 
International, zatytułowanej „Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic”, a 
zamówionej przez producenta papierosów, spółkę Phillip Morris ČR a. s., skutki finansowe palenia 
papierosów są pozytywne dla  Republiki Czeskiej: 5,815 mld rocznie, z uwzględnieniem oszczędności 
na wydatkach na domy spokojnej starości i emerytury, oszczędności spowodowane wzrostem 
śmiertelności. Dostępna pod adresem (www):
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
2 dyrektywy 89/622/EWG, 90/239/EWG i 92/41/EWG
3 C-491/01 „Imperial Tobacco“: odnośnie do podstawy prawnej: patrz pkt 42 – 111, odnośnie do 
zasady proporcjonalności: pkt 112 – 141, odnośnie do zasady pomocniczości: pkt 173 – 185, patrz 
również C-210/03 „Swedish Match“: odnośnie do podstawy prawnej: patrz pkt 27 – 45, odnośnie do 
zasady proporcjonalności: pkt 46 – 58, odnośnie do prawa własności: pkt 72 – 74.
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tytoniowych1 z powodu źle wybranej podstawy prawnej. Należy jednakże przypomnieć, 
że przepisy dotyczące reklamowania wyrobów tytoniowych nie są powiązane z 
przepisami dotyczącymi wyrobów tytoniowych. 

Od momentu przyjęcia dyrektywy 2001/37/WE upłynęło dziesięć lat, podczas których 
rynek wyrobów tytoniowych przeszedł pewną ewolucję, zarówno w dziedzinie badań 
naukowych, jak i w dziedzinie międzynarodowych stosunków prawnych. W związku z 
tym Komisja uważa za niezbędne przyjąć środki dotyczące rynku wyrobów tytoniowych, 
które odzwierciedlałyby tę ewolucję. Komisja działa również w odpowiedzi na 
wielokrotne apele Parlamentu Europejskiego i Rady o przyjęcie wniosku umożliwiającego 
zmianę obecnej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych. Komisja zamierzała 
przedstawić wniosek jesienią 2012 r., ale proces ten został zatrzymany z powodu 
związanego właśnie z tym wnioskiem skandalu korupcyjnego, w który zamieszany był 
komisarz John Dalli i który doprowadził do dymisji tego ostatniego2. 

 Treść i skutki

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych 
wyrobów (zwany dalej wnioskiem dotyczącym dyrektywy) został przyjęty przez Komisję 
w dniu 19 grudnia 2012 r. Zawiera on cztery tytuły i 29 artykułów. 

Tytuł I wniosku dotyczącego dyrektywy jest poświęcony określeniu przedmiotu 
dyrektywy, tj. zbliżaniu przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących wyrobów tytoniowych, a także definicjom głównych 
pojęć związanych z tą dziedziną. Definicje poszczególnych pojęć zawartych we wniosku 
dotyczącym dyrektywy są dużo szersze niż definicje zawarte w obowiązującej dyrektywie 
2001/37/WE (zwanej dalej „dyrektywą obowiązującą”). Ogółem wniosek dotyczący 
dyrektywy zawiera 36 definicji, podczas gdy obecne przepisy zawierają ich tylko pięć. 
We wniosku np. nie podaje się tylko jednej ogólnej definicji wyrobów tytoniowych, 
zawiera on także definicje cygara, cygaretki czy tytoniu do żucia. 

Tytuł II wniosku dotyczącego dyrektywy jest poświęcony wyrobom tytoniowym jako 
takim, tj. wyrobom, które mogą być spożywane przez konsumentów, i składającym się 
nawet częściowo z tytoniu. Ta grupa jest podzielona na wiele podgrup, co ma poprawić
zrozumienie.

                                               
1 C-376/98 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(„Reklamowanie wyrobów tytoniowych”): pkt 117 – 118.
2 Według śledztwa Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) pewien 
przedsiębiorca maltański, bliski znajomy komisarza Dalliego, usiłował uzyskać korzyści finansowe od 
przedsiębiorstwa Swedish Match, szwedzkiego producenta tytoniu do żucia, w zamian za możliwość 
wpłynięcia na treść wniosków ustawodawczych dotyczących wyrobów tytoniowych, a zwłaszcza 
kwestię zakazu eksportu tytoniu do żucia. OLAF przedstawił Komisji swoje wnioski i w ich 
następstwie komisarz Dalli złożył dymisję. Trwa śledztwo prowadzone przez władze maltańskie 
(patrz komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela, 16 paxdziernika 2012 r.). Dostępny pod 
adresem (www): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm). 
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 Składniki i wydzielane substancje (art. 3 – 6 wniosku dotyczącego dyrektywy)
Art. 3 i 4 wniosku dotyczącego dyrektywy powtarzają przepisy dyrektywy obowiązującej 
dotyczące maksymalnej zawartości substancji smolistych, nikotyny, tlenku węgla i innych 
wydzielanych substancji, a także przepisy dotyczące metod pomiaru. We wniosku 
utrzymany jest przepis dotyczący zobowiązania producentów i importerów wyrobów 
tytoniowych do zgłaszania składników wykorzystywanych w tych wyrobach. Nowością 
jest wprowadzenie wspólnego formatu elektronicznego do zgłaszania tych składników 
(art. 5 wniosku dotyczącego dyrektywy). 

Wniosek dotyczący dyrektywy ma wprowadzić przepisy dotyczące składników wyrobów 
tytoniowych, gdyż tego rodzaju przepisy nie figurują w dyrektywie obowiązującej. Ta 
dziedzina ma być regulowana zgodnie z art. 6 wniosku dotyczącego dyrektywy, którego 
ust. 1 przewiduje zobowiązanie państw członkowskich do zakazu wprowadzania do 
obrotu wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym. Zakaz ten nie będzie 
jednakże dotyczyć stosowania dodatków niezbędnych w produkcji wyrobów tytoniowych, 
o ile zastosowanie tych dodatków nie prowadzi do nadania wyrobowi aromatu 
charakterystycznego. Zakazane będą trzy grupy dodatków, a mianowicie: witaminy i inne 
dodatki, które stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy jest korzystny dla zdrowia lub 
wiąże się z nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia; kofeina, tauryna oraz inne dodatki i 
związki pobudzające, kojarzone z energią i witalnością; dodatki barwiące wydzielane 
substancje. We wniosku przewiduje się również zakaz stosowania środków 
aromatyzujących w komponentach wyrobów tytoniowych, takich jak filtry, papier, 
opakowania, kapsułki, lub nadawania wyrobom tytoniowym właściwości technicznych, 
które pozwalają na zmianę aromatu lub intensywności dymu. Wyroby tytoniowe inne niż 
papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne 
są zwolnione z tych zakazów. Mogłoby to dotyczyć np. cygar, cygaretek czy tytoniu 
fajkowego. Komisja uzasadnia to odstępstwo faktem, że wyroby te są spożywane głównie 
przez starszych konsumentów, podczas gdy w odnośnym wniosku kładzie się nacisk na 
uregulowanie wyrobów tytoniowych w taki sposób, by nie zachęcały młodych ludzi do 
rozpoczęcia używania tytoniu. 

 Etykietowanie i opakowania (art. 7 – 13 wniosku dotyczącego dyrektywy)
Inną ważną dziedziną, w której wniosek dotyczący dyrektywy spowoduje zmiany, jest 
etykietowanie i pakowanie wyrobów tytoniowych. Na każdym opakowaniu 
jednostkowym wyrobów tytoniowych i opakowaniu zbiorczym będą musiały się znaleźć 
ostrzeżenia zdrowotne w języku urzędowym bądź językach urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym wyrób jest wprowadzany do obrotu. Wprowadzone zostaną 
ostrzeżenia mieszane, składające się z ostrzeżenia tekstowego i z fotografii (art. 9 wniosku 
dotyczącego dyrektywy). Ostrzeżenie będzie zajmować 75 % zewnętrznego obszaru 
zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny opakowania jednostkowego i opakowania 
zbiorczego wyrobów tytoniowych. Obecnie obowiązująca dyrektywa wymaga jedynie 
umieszczenia ostrzeżenia. Wniosek dotyczący dyrektywy zawiera dosyć rygorystyczne 
wymogi, które mieszane ostrzeżenia zdrowotne będą musiały spełnić. Ostrzeżenia 
znajdują się w załączniku I do wniosku dotyczącego dyrektywy. Pokrywają się one 
całkowicie z tymi, które znajdują się w obecnie obowiązującej dyrektywie. 
Odpowiadające tym ostrzeżeniom kolorowe fotografie zostaną określone w bibliotece 
obrazów, którą stworzy Komisja na mocy uprawnień do przyjmowania aktów 
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delegowanych. Ponadto na opakowaniu zewnętrznym będą umieszczone informacje o 
zaprzestaniu palenia, takie jak numery telefonów, adresy e-mail lub adresy odpowiednich 
stron internetowych. Jeśli chodzi o opakowania jednostkowe, 50% ich powierzchni ma 
zajmować ostrzeżenie ogólne Palenie zabija – rzuć już teraz! i wiadomość informacyjna 
Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji wywołujących raka (art. 8 wniosku 
dotyczącego dyrektywy). Poza tym każde opakowanie jednostkowe będzie opatrzone 
niepowtarzalnym identyfikatorem i widocznym zabezpieczeniem, zgodnie z art. 14 
wniosku dotyczącego dyrektywy. 

Proponowane przepisy zawierają pewne zwolnienia dotyczące np. etykietowania tytoniu 
do palenia innego niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów (art. 10 
wniosku dotyczącego dyrektywy). Szczególne przepisy będą dotyczyć etykietowania 
wyrobów tytoniowych bezdymnych (art. 11 wniosku dotyczącego dyrektywy). Przepisy te 
zostały częściowo przejęte z obecnie obowiązującej dyrektywy. Nowością jest wymóg 
drukowania ostrzeżenia zdrowotnego na obu największych płaszczyznach opakowania 
jednostkowego. W obecnie obowiązującej dyrektywie nie ma tego wymogu.

Jeśli chodzi o opis wyrobu, proponowane przepisy są dużo bardziej szczegółowe i 
kompletne (art. 12 wniosku dotyczącego dyrektywy) niż przepisy art. 7 dyrektywy 
obowiązującej, ograniczające się do zakazu stosowania na opakowaniach wyrobów 
tytoniowych tekstów, nazw, znaków towarowych, symboli oraz innych znaków 
sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne. Na mocy nowych 
przepisów etykieta na opakowaniu jednostkowym, a także wyrób tytoniowy jako taki nie 
będą mogły zawierać jakiegokolwiek elementu lub cechy, które promują wyrób tytoniowy 
w nieprawdziwy, wprowadzający w błąd lub podstępny sposób, sprawiają, że wyrób 
przypomina produkt spożywczy lub które odnoszą się do aromatu, smaku, środków 
aromatyzujących lub innych dodatków bądź ich braku. We wniosku wyraźnie stwierdza 
się, że papierosy o średnicy mniejszej niż 7,5 mm (zwane papierosami SLIM) uważa się 
za wprowadzające w błąd. 

We wniosku dotyczącym dyrektywy określa się również wygląd i zawartość opakowań 
jednostkowych (art. 13). Wniosek przewiduje, że opakowanie jednostkowe papierosów 
ma mieć kształt prostopadłościanu i zawierać co najmniej 20 papierosów. Opakowanie 
jednostkowe tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów ma mieć formę torebki z 
klapką przykrywającą zamknięcie i mającą określone wymiary, a samo opakowanie ma 
zawierać co najmniej 40 g tytoniu. Proponowana dyrektywa zawiera również wymogi 
dotyczące surowców użytych do produkcji opakowań papierosów, a także sposobu ich 
zamykania. W obecnie obowiązującej dyrektywie nie ma tego rodzaju przepisów. 

 Identyfikowalność i zabezpieczenia (art. 14 wniosku dotyczącego dyrektywy)
Obecnie obowiązująca dyrektywa przewiduje w art. 5 ust. 9 wymogi umożliwiające 
identyfikację i identyfikowalność wyrobów, a mianowicie umieszczanie na opakowaniu 
jednostkowym kodów partii lub równoważnego oznaczenia w jakiejkolwiek stosownej 
formie, co ma umożliwiać określenie miejsca i czas ich produkcji. Uprawnienia do 
przyjmowania norm technicznych mających na celu stosowanie tego przepisu zostały 
powierzone Komisji, która jednakże dotychczas z nich nie skorzystała.
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We wniosku dotyczącym dyrektywy przewiduje się, że państwa członkowskie 
zapewniają, aby wszystkie opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych były 
opatrzone niepowtarzalnym identyfikatorem, zawierającym wymagane informacje, takie 
jak data i miejsca produkcji, zakład produkcyjny, zmiana produkcyjna lub czas produkcji 
(art. 14 wniosku dotyczącego dyrektywy). Ponadto wniosek dotyczący dyrektywy w 
znaczący sposób zmienia unijny system nadzoru i kontroli pakowania wyrobów 
tytoniowych, a ma to zastosowanie do całego łańcucha dystrybucji z wyjątkiem sprzedaży 
detalicznej. We wniosku przewiduje się, że państwa członkowskie mają zapewnić, aby 
producenci i importerzy wyrobów tytoniowych zawarli umowy w sprawie 
przechowywania danych z niezależną stroną trzecią. Komisja skłoniła się ku niezależnym 
stronom trzecim, aby zapewnić niezależność systemu oraz jego pełną przejrzystość i 
dostępność dla Komisji i państw członkowskich. We wniosku przewiduje się również, że 
oprócz niepowtarzalnego identyfikatora wszystkie wprowadzane do obrotu opakowania 
jednostkowe wyrobów tytoniowych mają być opatrzone zabezpieczeniem 
umożliwiającym sprawdzenie autentyczności wyrobu. Przepisy te nie mają zastosowania 
– przez okres 5 lat – do wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do 
samodzielnego skręcania papierosów. 

 Tytoń do stosowania doustnego (art. 15 wniosku dotyczącego dyrektywy)
We wniosku dotyczącym dyrektywy utrzymane jest odstępstwo od zakazu wprowadzania 
do obrotu tytoniu do stosowania doustnego w odniesieniu do Szwecji, zgodnie z 
postanowieniami art. 151 Aktu przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji (art. 15 wniosku 
dotyczącego dyrektywy art. 8 dyrektywy obecnie obowiązującej). 

 Transgraniczna sprzedaż wyrobów tytoniowych na odległość (art. 16 wniosku 
dotyczącego dyrektywy)

Obecnie obowiązujące przepisy nie mają zastosowania do sprzedaży transgranicznej. We 
wniosku dotyczącym dyrektywy znajdują się całkiem nowe przepisy o obowiązku 
przekazywania pewnych informacji przez punkty detaliczne, które zamierzają prowadzić 
transgraniczną sprzedaż na odległość. Punkty te będą miały obowiązek 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. Punkt detaliczny będzie musiał przekazać wymagane informacje, 
takie jak nazwa lub nazwa przedsiębiorstwa, termin rozpoczęcia działalności czy adresy 
stron internetowych wykorzystywanych do tego celu. Poza tym punkty detaliczne 
prowadzące sprzedaż na odległość muszą posiadać system sprawdzania wieku, który w 
momencie sprzedaży sprawdza, czy konsument nabywający wyrób spełnia wymogi 
dotyczące minimalnego wieku określone w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego przeznaczenia.

 Nowatorskie wyroby tytoniowe (art. 17 wniosku dotyczącego dyrektywy)
Obecnie obowiązująca dyrektywa nie zawiera żadnych przepisów dotyczących 
nowatorskich wyrobów tytoniowych. Zgodnie z art. 2 pkt 23 wniosku dotyczącego 
dyrektywy za nowatorski wyrób tytoniowy uważa się wyrób tytoniowy inny niż papieros, 
tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, 
cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego, 
wprowadzony do obrotu po wejściu w życie proponowanej dyrektywy. Chodzi tu o nowe 
przepisy, których celem jest wprowadzenie dla producentów i importerów wyrobów 
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tytoniowych obowiązku elektronicznego zgłaszania właściwym organom państw 
członkowskich wszystkich nowatorskich wyrobów tytoniowych, które zamierzają 
wprowadzić do obrotu w tych państwach członkowskich, a zgłoszenia należy dokonać 
sześć miesięcy przed zamierzanym wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Zgłoszeniu 
towarzyszy szczegółowy opis wyrobu oraz informacje o składnikach i wydzielanych 
substancjach zgodnie z art. 5. Ponadto producenci będą np. musieli przekazać właściwym 
organom dostępne badania naukowe dotyczące toksyczności, właściwości uzależniających 
i atrakcyjności wyrobu, w szczególności w odniesieniu do jego składników i 
wydzielanych substancji. W odnośnym artykule postanawia się również, że nowatorskie 
wyroby tytoniowe wprowadzane do obrotu mają spełniać wymogi określone w 
proponowanej dyrektywie.

Tytuł III wniosku dotyczącego dyrektywy zawiera przepisy odnoszące się do wyrobów 
innych niż tytoniowe, a mianowicie do wyrobów zawierających nikotynę (art. 18) i 
wyrobów ziołowych do palenia (art. 19). W obecnie obowiązującej dyrektywie nie ma 
tego rodzaju przepisów. 

Jeśli chodzi o regulowanie wyrobów zawierających nikotynę, wniosek dotyczący 
dyrektywy dzieli je na dwie kategorie w zależności od zawartości nikotyny. Wyroby, 
których zawartość nikotyny przekracza poziomy określone w art. 18 proponowanej 
dyrektywy, mogą być wprowadzane do obrotu tylko po uzyskaniu pozwolenia zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w 
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi. Wyroby zawierające nikotynę poniżej określonych progów mają być objęte 
proponowaną dyrektywą, a na ich opakowaniu ma widnieć ostrzeżenie zdrowotne Ten 
wyrób zawiera nikotynę i może szkodzić Twojemu zdrowiu, którego wymiary i wygląd są 
szczegółowo opisane we wniosku dotyczącym dyrektywy. 

Wyroby ziołowe do palenia nie są objęte obecnie obowiązującą dyrektywą. We wniosku 
przewiduje się wymogi odnośnie do etykietowania tych wyrobów, zwłaszcza obowiązek 
umieszczania ostrzeżenia zdrowotnego Ten wyrób może szkodzić Twojemu zdrowiu na 
każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym. 

Tytuł IV wniosku dotyczącego dyrektywy zawiera przepisy końcowe, które regulują np. 
współpracę i kontrolę wdrażania (art. 20 wniosku dotyczącego dyrektywy). W tytule tym 
reguluje się również kwestię procedury komitetowej (art. 21 wniosku dotyczącego 
dyrektywy) oraz wykonywanie uprawnień przekazanych Komisji (art. 22 wniosku 
dotyczącego dyrektywy). Wniosek reguluje zwłaszcza – i to dość szczegółowo –
przekazywanie uprawnień, tj. uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych. Przyjęcie 
proponowanej dyrektywy w jej obecnej postaci powierzyłoby Komisji uprawnienia do 
określania, w drodze aktu wykonawczego i na wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy, czy dany wyrób tytoniowy jest wyrobem zawierającym aromat 
charakterystyczny (art. 6 ust. 1 i 2 wniosku dotyczącego dyrektywy) bądź też czy chodzi o 
wyrób tytoniowy zawierający dodatki w ilościach, które znacznie zwiększają, na etapie 
spożycia, toksyczne lub uzależniające skutki wywoływane przez wyroby tytoniowe (art. 6 
ust. 7 i 8 wniosku dotyczącego dyrektywy). Komisja mogłaby np. zmienić – za pomocą 
aktu delegowanego – załącznik I, zawierający wykaz ostrzeżeń (art. 9 ust. 3 lit. a) 
wniosku dotyczącego dyrektywy). Na mocy art. 290 TFUE można przekazywać Komisji 
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uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, 
które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego. 
Elementy istotne nie mogą być przedmiotem przekazania uprawnień. Proponowane 
przekazanie uprawnień nie wydaje się spełniać przepisów prawa pierwotnego. 

Na mocy art. 24 ust. 2 wniosku dotyczącego dyrektywy państwa członkowskie mogą 
utrzymać lub wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy krajowe, jeżeli są one 
uzasadnione koniecznością ochrony zdrowia publicznego. Takie przepisy krajowe mają 
być zgłaszane wcześniej Komisji.

Jeżeli chodzi o transpozycję proponowanej dyrektywy, państwa członkowskie będą 
musiały wprowadzić – w przeciągu 18 miesięcy od jej daty wejścia w życie – przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zapewnienia zgodności z 
proponowaną dyrektywą. 

 Opinia rządu Republiki Czeskiej

Ministerstwo rolnictwa, upoważnione przez Komisję Spraw Europejskich do 
przeanalizowania wniosku dotyczącego dyrektywy, wydało opinię negatywną. Sprzeciwia 
się ono zwłaszcza zakazowi wyrobów zawierających aromat charakterystyczny inny niż 
aromat tytoniu, co obejmuje papierosy mentolowe. Jest również przeciwne zwiększeniu 
wymiarów ostrzeżeń umieszczanych na tytoniu do palenia, powołując się na ochronę praw 
własności przemysłowej gwarantowanych przez międzynarodowe konwencje oraz przez 
Kartę praw podstawowych, sprzeciwia się też wprowadzeniu ostrzeżeń w postaci 
obrazów. Ponadto zdaniem ministerstwa zakres przekazania uprawnień Komisji stanowi 
problem.

 Harmonogram rozpatrywania wniosku przez instytucje Unii Europejskiej

Komisją właściwą do rozpatrzenia wniosku w Parlamencie Europejskim jest Komisja 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(ENVI). Wniosek zostanie rozpatrzony także przez Komisję Spraw Konstytucyjnych 
(AFCO), Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisję 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Harmonogram rozpatrywania wniosku w 
Parlamencie Europejskim nie jest jeszcze znany. 

 Wnioski:

Komisja Spraw Europejskich 

1 . zatwierdza opinię rządu Republiki Czeskiej w sprawie 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;

2 . sprzeciwia się zakresowi uprawnień przekazanych Komisji, który umożliwia przyjęcie
aktów nieustawodawczych o zasięgu ogólnym;
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3 . zgodnie z protokołem (nr 2) w sprawie stosowania zasady pomocniczości i zasady 
proporcjonalności przyjmuje uzasadnioną opinię dotyczącą nieprzestrzegania zasady 
pomocniczości, uważając, że cele dyrektywy mogą być zrealizowane za pomocą działań 
prowadzonych na szczeblu poszczególnych państw członkowskich. Przyjmując środki w 
obszarze ochrony zdrowia, powinno się uwzględniać różnice między poszczególnymi 
państwami członkowskimi i przyjmować takie środki możliwie najbliżej obywateli, tj. na 
szczeblu państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 168 ust. 7 TFUE;

4 . upoważnia swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, zgodnie z 
regulaminem Izby Poselskiej i za pośrednictwem przewodniczącej Izby Poselskiej, 
rządowi, przewodniczącemu Senatu, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, 
przewodniczącemu Rady Unii Europejskiej oraz przewodniczącemu Komisji 
Europejskiej;

5. zwraca się do rządu o informowanie jej o przebiegu przyszłych analiz tego dokumentu w 
organach Rady;

6. przekazuje wniosek dotyczący dyrektywy do Komisji Zdrowia celem przeanalizowania.

Podpis : Jaroslav Lobkowicz Podpis : Jan Bauer v. r.
Weryfikator komisji sprawozdawca i przewodniczący komisji
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Wnioski z rezolucji nr 282 Komisji Spraw Europejskich, 41. 
posiedzenie, 24 stycznia 2013 r.,

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 2001/37/WE 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 /dok. 18068/12, COM(2012)788 final/

Komisja Spraw Europejskich

1 . zatwierdza opinię rządu Republiki Czeskiej w sprawie 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;

2 . sprzeciwia się zakresowi kompetencji przekazanych Komisji, który umożliwia przyjęcie 
aktów nieustawodawczych o zasięgu ogólnym;

3 . zgodnie z protokołem (nr 2) w sprawie stosowania zasady pomocniczości i zasady 
proporcjonalności przyjmuje uzasadnioną opinię dotyczącą nieprzestrzegania zasady 
pomocniczości, uważając, że cele dyrektywy mogą być zrealizowane za pomocą działań 
prowadzonych na szczeblu poszczególnych państw członkowskich. Przyjmując środki w 
obszarze ochrony zdrowia, powinno się uwzględniać różnice między poszczególnymi 
państwami członkowskimi i przyjmować takie środki możliwie najbliżej obywateli, tj. na 
szczeblu państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 168 ust. 7 TFUE;

4 . upoważnia swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, zgodnie z 
regulaminem Izby Poselskiej i za pośrednictwem przewodniczącej Izby Poselskiej, 
rządowi, przewodniczącemu Senatu, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, 
przewodniczącemu Rady Unii Europejskiej oraz przewodniczącemu Komisji Europejskiej

5. zwraca się do rządu o informowanie jej o przebiegu przyszłych analiz tego dokumentu 
w organach Rady;

6. przekazuje wniosek dotyczący dyrektywy do Komisji Zdrowia celem przeanalizowania.


