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Przedmiot: Uzasadniona opinia przedstawiona przez włoski Senat 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 włoskiego Senatu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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(autorzy: BASSOLI oraz D'AMBROSIO LETTIERI)

przyjęta na popołudniowym posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2013 r.

W SPRAWIE

WNIOSKU W SPRAWIE DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W 
SPRAWIE ZBLILŻENIA PRZEPISÓW USTAWODAWCZYCH I 

ADMINISTRACYJNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W SPRAWIE PRODUKCJI, 
PREZENTOWANIA I SPRZEDAŻY WYROBÓW TYTONIOWYCH I POWIĄZANYCH 

WYROBÓW (COM (2012) 788 final)

zgodnie z art. 144 akapit pierwszy i szósty Regulaminu,

przedstawiona Prezydium w dniu 6 lutego 2013 r.



CM\927487PL.doc 3/12 PE506.015v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Tekst rezolucji str. 3

Opinia 10. komisji stałej » 8

Opinia 14. komisji stałej » 9



PE506.015v01-00 4/12 CM\927487PL.doc

PL

Komisja,

rozpatrzywszy akt wspólnotowy (COM (2012) 788 final) ustanawiający 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;

oceniwszy, że głównym celem wniosku dotyczącego dyrektywy jest aktualizacja i 
uzupełnienie dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 
2001 r. w sprawie wyrobów tytoniowych w świetle postępu naukowego oraz zmian na 
szczeblu międzynarodowym i zmian sytuacji rynkowej;

przypominając, że Włochy zawsze znajdowały się wśród krajów najbardziej uczulonych na 
zwalczanie palenia tytoniu oraz na ochronę niepalących, o czym świadczą ramy prawne 
począwszy od takich aktów, jak ustawa nr 584 z dnia 11 listopada 1975 r. wprowadzająca 
zakaz palenia tytoniu w określonych pomieszczeniach oraz w środkach transportu 
publicznego, a skończywszy na najnowszych przepisach wprowadzonych na mocy art. 7 
dekretu z mocą ustawy nr 158 z dnia 13 września 2012 r., zmienionego ustawą nr 189 z dnia 8 
listopada 2012 r., które wprowadziły zakaz sprzedaży papierosów małoletnim poniżej 18. 
roku życia, podnosząc granicę wieku – 16 lat – przewidzianą w art. 25 jednolitego tekstu 
ustaw dotyczących ochrony macierzyństwa i dzieci i wsparcia w tym zakresie, o czym mowa 
w dekrecie królewskim nr 2316 z dnia 24 grudnia 1934 r.;

uwzględniając fakt, że Komisja Higieny i Zdrowia Senatu Republiki w ramach priorytetów 
swojej działalności legislacyjnej szczególny nacisk położyła na rozpatrzenie specjalnego 
wniosku w sprawie ustawy (ustawa Senatu nr 8) zatytułowanego: „Przepisy dotyczące 
ochrony zdrowia oraz zapobiegania szkodliwym skutkom spożywania wyrobów 
tytoniowych”, który – chociaż nie przeszedł procedury parlamentarnej – uzyskał szerokie 
poparcie poszczególnych sił politycznych w związku z koniecznością zniechęcania do 
spożywania wyrobów tytoniowych i zapobiegania w ten sposób szkodom powodowanym 
przez chorobę tytoniową;

stwierdziwszy zwłaszcza, że główne kwestie wspomnianego wniosku legislacyjnego, poza 
podniesieniem – z szesnastu do osiemnastu lat – wieku uprawniającego do nabywania i 
spożywania wyrobów tytoniowych, już obowiązującego na mocy wspomnianego art. 7 
dekretu z mocą ustawy nr 158 z 2012 r., to: zakaz palenia w szkołach (art. 5), utworzenie 
funduszu na rzecz zapobiegania szkodom powodowanym przez chorobę tytoniową oraz 
zmniejszania tych szkód, przeznaczonego do przeprowadzania kampanii informacyjnych i 
zapobiegawczych (art. 6), kontrola cech, ilości i jakości wyrobów wprowadzanych do obrotu i 
spożywanych przez społeczeństwo, ponieważ pomiar i sprawdzanie zawartości produktów 
otrzymywanych w procesie przetwarzania tytoniu, takich jak substancje smoliste, nikotyna i 
tlenek węgla stanowią warunek niezbędny do ochrony zdrowia konsumenta, a także 
zobowiązanie producentów wyrobów tytoniowych do wyszczególniania ilości substancji 
zawartych w tych wyrobach we wkładce ilustracyjnej umieszczanej wewnątrz paczek 
papierosów oraz opakowań  innych wyrobów tytoniowych (art. 7);

oceniwszy przychylnie cele odnośnego wniosku dotyczącego dyrektywy, który poprzez 
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przegląd dyrektywy 2001/37/WE i z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu ochrony 
zdrowia ma służyć dokonaniu aktualizacji przepisów w obszarach, które już zostały objęte 
harmonizacją, aby usunąć przeszkody, które utrudniają państwom członkowskim 
dostosowanie ich przepisów krajowych do zmian na szczeblu międzynarodowym, do postępu 
naukowego oraz do zmian sytuacji rynkowej; przyjęciu nieobjętych jeszcze dyrektywą 
środków dotyczących wyrobów tytoniowych w zakresie, w jakim zróżnicowanie podejścia w 
państwach członkowskich doprowadziło lub może doprowadzić do fragmentacji rynku 
wewnętrznego; zapewnieniu, aby przepisy dyrektywy nie były obchodzone poprzez 
wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z dyrektywą w sprawie wyrobów 
tytoniowych;

zważywszy, że Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w celu zapewnienia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia obywateli poprzez 
ograniczenie ulegania nałogowi palenia, zwłaszcza wśród małoletnich. W związku z tym 
Komisja Europejska przywołuje ramową konwencję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
o ograniczeniu użycia tytoniu jako podstawę swojego wniosku ustawodawczego, uzasadniając 
wprowadzenie proponowanych środków gwarancją bardziej skutecznego wdrażania na 
szczeblu europejskim międzynarodowych postanowień konwencji;

przypominając w związku z tym, że nasz kraj słusznie może uważać się za jeden z najbardziej 
„prawych” w Unii Europejskiej, gdyż za pomocą zasadniczo zrównoważonych przepisów 
oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych rygorystycznie kontrolowanej przez system zezwoleń 
zdołał w pełni zrealizować cele w zakresie zdrowia publicznego, zapewniając jednocześnie 
znaczne wpływy państwu.

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że Włochy bezzwłocznie przyjęły postanowienia 
konwencji WHO, nie tylko za pośrednictwem tzw. ustawy Sirchia (ustawa nr 3 z dnia 16 
stycznia 2003 r.), ale także regulując sprzedaż wyrobów tytoniowych w dystrybutorach 
automatycznych oraz – ostatnio – zakazując sprzedaży tych wyrobów osobom poniżej 18. 
roku życia, niezależnie od działań normalizacyjnych i regulacyjnych majacych na celu 
harmonizację przepisów krajowych. Ponadto na szczególną uwagę zasługuje jeszcze inny 
aspekt, a mianowicie fakt, że nasz kraj przyjął politykę podatkową szczególnie skuteczną, 
jeśli chodzi o zniechęcanie do ulegania nałogowi palenia. Oficjalne dane statystyczne 
pokazują, że od 2003 r. do 2012 r. liczba palaczy we Włoszech spadła z 27,6% do 20,8%, co 
jest znakomitym wynikiem w porównaniu z wieloma innymi państwami członkowskimi Unii, 
w których pomimo czasami bardziej rygorystycznych przepisów  odnotowuje się nadal 
większą liczbę palaczy;

uwzględniwszy przychylne uwagi 10. komisji z dnia 16 stycznia 2013 r., z następującymi 
zastrzeżeniami: „zachęca komisję przedmiotowo właściwą do uważnej oceny pełnego 
poszanowania zasady pomocniczości we wniosku dotyczącym dyrektywy; zaznacza, że 
środki zawarte we wniosku dotyczącym dyrektywy, przewidujące normalizację wyrobów 
tytoniowych, szkodzą znakowi firmowemu i mogą przeszkodzić – wobec braku 
identyfikowalności wyrobu – skutecznej walce z przemytem i podrabianiem”;

mając jednakże na uwadze, że w przedmiotowym przypadku uzasadniona wydaje się krytyka 
pewnych elementów treści wniosku, pozwalających stwierdzić brak pełnego poszanowania 
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zasad pomocniczości i proporcjonalności zapisanych w traktacie o Unii oraz w jego protokole 
wykonawczym.

W rozumieniu Protokołu (nr 2) do TFUE w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności wniosek jest niezgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności z 
następujących powodów:

1) przede wszystkim zauważa się problem oceny poszanowania zasady pomocniczości 
we wniosku dotyczącym przeglądu odnośnej dyrektywy. Zasada ta ma zastosowanie, 
ponieważ Komisja Europejska przyjęła za podstawę prawną wniosku dotyczącego dyrektywy 
art. 114 TFUE mówiący o zbliżeniu przepisów państw członkowskich w celu zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w oparciu o wysoki poziom ochrony zdrowia 
(kompetencje dzielone między państwa członkowskie a Unię Europejską).

Jednakże wniosek dotyczący dyrektywy nie wydaje się mieć na celu harmonizacji/zbliżenia 
przepisów państw członkowskich dotyczących wyrobów tytoniowych. W art. 24 wniosku 
stwierdza się bowiem, że państwa członkowskie mogą przyjąć inne, bardziej restrykcyjne 
środki regulujące w tym sektorze. Wniosek dotyczący dyrektywy zachęca państwa 
członkowskie do niezależnego działania w różnych obszarach, takich jak: pomiar wydzielania 
substancji innych niż nikotyna, substancje smoliste i tlenek węgla; późniejszy pomiar 
składników; wymogi dotyczące zakazu wyrobów zawierających niektóre dodatki; 
wprowadzenie systemu udzielania zezwoleń w odniesieniu do nowych wyrobów; 
wprowadzenie ostrzejszych norm dotyczących opakowania (np. ujednolicone opakowanie). 
Propozycje tego rodzaju stwarzają podstawy do powstania znacznych różnic między 
państwami członkowskimi, a w konsekwencji do ograniczenia swobodnego przepływu 
towarów. W związku z tym odesłanie do art. 114 TFUE jako podstawy prawnej wniosku 
dotyczącego dyrektywy nie jest uzasadnione.

2) Można zaobserwować pewien brak spójności dotyczący pozostawienia państwom 
członkowskim odpowiedniej swobody działania w odniesieniu do zakresu stosowania 
wniosku dotyczącego dyrektywy. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, 
powierzone Komisji na mocy art. 22, mogą być nadmierne, zarówno jeśli chodzi o treść – ma 
to wpływ na co najmniej 16 obszarów związanych z produkcją, pakowaniem i sprzedażą 
wyrobów tytoniowych – jak i czas obowiązywania, co znacznie ogranicza uprawnienia 
ustawodawcze parlamentów krajowych.

 W istocie bowiem zgodnie z art. 290 TFEU ustawodawca może przekazywać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które 
uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego.

Przykładowo na mocy art. 3 ust. 2 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu dostosowania maksymalnych zawartości substancji określonych w ust. 
1, tj. substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w papierosach wprowadzonych do obrotu 
lub wyprodukowanych w państwach członkowskich; jednakże te aspekty wydają się określać 
zasadnicze elementy aktu ustawodawczego, opisując zawartość wyrobów będących 
przedmiotem wniosku dotyczącego dyrektywy.

3) Naruszenie zasady pomocniczości jest widoczne zwłaszcza w odniesieniu do 
następujących kwestii:



CM\927487PL.doc 7/12 PE506.015v01-00

PL

a) nowatorskie wyroby tytoniowe: Komisja Europejska nakłada surowe ograniczenia na 
wprowadzanie do obrotu wyrobów o ograniczonym ryzyku, czym zniechęca do dokonywania 
inwestycji w badania, innowacje i rozwój, bo nie tylko nie przewiduje określenia ram 
prawnych ad hoc dla nowatorskich wyrobów tytoniowych, ale wręcz przeciwnie, czyni 
jeszcze mniej zachęcającą treść przepisów (np. uniemożliwia informowanie konsumentów –
nawet za pomocą stwierdzeń popartych dowodami naukowymi – o ograniczonym ryzyku 
związanym ze spożywaniem takich wyrobów). A wszystko to pomimo zapisu w punkcie 8 
preambuły obecnie obowiązującej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych dotyczącego 
konieczności posiadania takich przepisów: „Zmiana ram regulacyjnych wymaga 
przeprowadzenia oceny stwierdzeń opartych na dowodach dotyczących wyrobów 
tytoniowych przeznaczonych i/lub wprowadzanych do obrotu w celu "zmniejszenia ryzyka" 
lub w odniesieniu do których producenci utrzymują, iż powodują one zmniejszenie 
szkodliwości.”

Zakazując tzw. nowatorskich wyrobów o ograniczonym ryzyku, Unia Europejska przeszkadza 
państwom członkowskim w prowadzeniu polityki zdrowotnej mającej na celu zmniejszenie 
zagrożeń związanych z paleniem.

b) uniformizacja i zakaz całych kategorii wyrobów: środki dotyczące standardyzacji 
opakowania oraz zakazu sprzedaży całych kategorii wyrobów obecnie legalnych, takich jak 
papierosy „slim”, papierosy mentolowe czy opakowania zawierające 10 sztuk papierosów, 
które również spowodowałyby normalizację wyrobu, są przez Komisję Europejską 
uzasadniane chęcią zmniejszenia atrakcyjności wyrobów tytoniowych oraz troską o to, żeby 
pewne rodzaje opakowań czy wyrobów nie skłaniały konsumentów do oceniania ich jako 
mniej szkodliwych.

Nieuzasadniony zakaz tych legalnych wyrobów, poza sprzecznością z pierwszym 
zadeklarowanym celem wniosku, tj. sprzyjaniem rozwojowi rynku wewnętrznego, mógłby 
doprowadzić do uniformizacji i w konsekwencji do zmniejszenia jego wartości, zachęcając 
(a) konsumentów do przejścia na wyroby tańsze, (b) konkurencję do opierania się wyłącznie 
na cenie, co pociągnęłoby za sobą spadek średnich cen wyrobów tytoniowych, oraz (c) 
powodując duży rozwój rynku nielegalnego (przemyt/podrabianie), ponieważ standardowe 
opakowania byłyby łatwiejsze do powielenia. Negatywne skutki tych konsekwencji dla 
legalnej sprzedaży, dochodów państwa oraz całego sektora byłyby znaczne. Poza tym wyniki, 
które osiągnięto by za pośrednictwem nowego wniosku dotyczącego dyrektywy, stałyby w 
sprzeczności z innym zasadniczym celem wniosku, tj. ochroną zdrowia publicznego.

Na zakończenie należy zauważyć, że historycznie Unia Europejska usiłowała określić 
zharmonizowane normy w dziedzinie etykietowania wyrobów, natomiast wygląd wyrobu i 
jego opakowanie zewnętrzne zawsze były regulowane na szczeblu parlamentów krajowych. 
Wraz z tym nowym wnioskiem dotyczącym dyrektywy Unia Europejska po raz pierwszy 
usiłuje przejąć niemal całkowitą kontrolę nad wyglądem, formą i prezentacją wyrobu i 
opakowania, pomimo że nie istnieją wiarygodne dowody naukowe, które mogłyby dowieść 
skuteczności tego rodzaju środków z punktu widzenia zdrowotnego.

Wreszcie stwierdzamy, że należy zwrócić baczniejszą uwagę na szeroko reklamowaną 
sprzedaż papierosów elektronicznych, gdyż te ostatnie – jak wynika z niedawnej opinii 
Wyższego Instytutu Zdrowia – wywołują niepokój w obszarze zdrowia publicznego 
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powodowany faktem, że mogłyby zachęcać do rozpoczynania palenia papierosów 
konwencjonalnych (z tytoniu) oraz sprzyjać uzależnieniu od nikotyny. Ryzyko jest znaczne, 
zwłaszcza dla osób młodych, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę łatwość znalezienia tych 
wyrobów w internecie właśnie przez młodych klientów.



CM\927487PL.doc 9/12 PE506.015v01-00

PL

OPINIA 10. KOMISJI STAŁEJ

(PRZEMYSŁU, HANDLU I TURYSTYKI)

(autor CURSI)

16 stycznia 2013 r.

Komisja,

rozpatrzywszy akt COM (2012) 788 final, wyraża w odniesieniu do części wchodzących w 
zakres jej kompetencji przychylne uwagi z następującymi zastrzeżeniami:

zachęca komisję przedmiotowo właściwą do uważnej oceny pełnego poszanowania zasady 
pomocniczości we wniosku dotyczącym dyrektywy;

zaznacza, że środki zawarte we wniosku dotyczącym dyrektywy, przewidujące normalizację 
wyrobów tytoniowych, szkodzą znakowi firmowemu i mogą przeszkodzić – wobec braku 
identyfikowalności wyrobu – skutecznej walce z przemytem i podrabianiem.
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OPINIA 14. KOMISJI STAŁEJ

(POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ)

(autor BOLDI)

30 stycznia 2013 r.

Komisja,

rozpatrzywszy akt COM (2012) 788 final, którego celem jest:

przegląd dyrektywy 2001/37/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Przegląd ten – przewidziany w samej 
dyrektywie (art. 11) – został zalecony przez Radę (zalecenie z dnia 30 listopada 2009 r.), a 
także przez Parlament Europejski (rezolucje z dnia 15 września 2011 r. oraz a dnia 24 
października 2007 r.);

dostosowanie tejże dyrektywy do rozwoju sytuacji rynkowej (pojawienie się takich wyrobów, 
jak papieros elektroniczny), międzynarodowej (w związku z przyjęciem w maju 2003 r. 
ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, której 
Unia Europejska oraz jej wszystkie państwa członkowskie są stronami) oraz naukowej;

uwzględniając:

wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie C-491/01, który 
potwierdził ważność podstawy prawnej dyrektywy 2001/37/WE w odniesieniu do 
poszanowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

przyjęcie w maju 2003 r. ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu 
użycia tytoniu;

a także uwzględniając wyniki konsultacji publicznych prowadzonych przez Komisję 
Europejską w dniach 24 września – 17 grudnia 2010 r. oraz wyniki ankiety Eurobarometru z 
maja 2012 r.;

w pełni popiera cele, do których należy:

- zniechęcanie młodych ludzi do rozpoczynania palenia;

- działanie w sposób powodujący, że ewentualne spożycie będzie konsekwencją decyzji 
podjętych na podstawie odpowiednich informacji;

wreszcie podziela opinię, że „wyroby tytoniowe nie są zwykłymi towarami, a wobec 
szczególnie szkodliwych skutków tytoniu należy nadać priorytet ochronie zdrowia, w 
szczególności ograniczeniu palenia wśród młodych ludzi” (punkt 7 preambuły),
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wyraża – w ramach swoich kompetencji i ze szczególnym odniesieniem do systemu 
powierzania Komisji Europejskiej uprawnień (art. 22) – uwagi dotyczące sprzeczności w 
rozumieniu Protokołu (nr 2) do TFUE dotyczącego stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności.

W art. 22 wniosku dotyczącego dyrektywy jest mowa o przekazaniu uprawnień w odniesieniu 
do istotnych elementów aktu prawnego, wyłączonych jako takie z systemu udzielania 
uprawnień wyraźnymi postanowieniami art. 290. Dotyczy to przekazania uprawnień na mocy 
art. 3 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 3 i 9, art. 18 ust. 2 i 5. W dwóch pierwszych przypadkach 
skorzystanie z przekazanych uprawnień może spowodować zakaz sprzedaży niektórych 
wyrobów w obrębie Unii Europejskiej, zaś w trzecim – zmianę ich kategorii dla celów 
przepisów obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu. We wszystkich przypadkach 
powodowałoby to zmiany zarówno samego zakresu stosowania dyrektywy, jak i wyrobów nią 
objętych.

Przypomina się, że art. 114 TFUE został prawidłowo wskazany jako podstawa prawna 
odnośnego aktu. Jedynie i wyłącznie w obrębie kompetencji Unii ujęta jest możliwość 
przekazania Komisji przez ustawodawcę europejskiego uprawnień do przyjęcia aktów o 
charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym w przypadkach i w sposób opisany w art. 
290 TFUE (który wyraźnie stanowi, że „[p]rzekazanie uprawnień nie może dotyczyć 
istotnych elementów danej dziedziny, ponieważ są one zastrzeżone dla aktu 
prawodawczego”).

Przekazanie uprawnień w odniesieniu do ww. zasadniczych elementów oznacza – w obrębie 
kompetencji Unii na mocy dawnego art. 114 – nadmierne i nieuzasadnione uprawnienia 
Komisji, co może prowadzić do:

- zbytniej przewagi elementów federalnych w odniesieniu do niezależności 
ustawodawczej państw członkowskich i spowodowania zagrożeń dla ich kompetencji w 
rozumieniu art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej;

- zagrożenia uprawnieniom parlamentów krajowych poprzez zabranie im na czas 
nieokreślony możliwości wypowiadania się na temat poszanowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności we wszystkich aktach prawnych przyjętych podczas korzystania z 
przekazanych uprawnień.

Innymi słowy, po sprawdzeniu, czy Unia posiada kompetencje do stanowienia prawa w 
obszarze tytoniu i powiązanych wyrobów, interwencja Komisji nieodpowiadająca kryteriom 
konieczności i wartości dodanej wydaje się nieuzasadniona i przynosi szkodę kompetencjom 
państw członkowskich. Kolejne środki ustawodawcze w dziedzinach, o których mowa w art. 
3 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 3 i 9, art. 18 ust. 2 i 5 mogą zostać przejęte przez współustawodawców.

Wyraża się duże obawy – wciąż w odniesieniu do systemu przekazywania uprawnień –
również w związku z nieograniczonym czasem trwania tych ostatnich, a także w związku z 
możliwością jednostronnego zniesienia przez Komisję Europejską niektórych zwolnień w 
nieokreślonych i ogólnych okolicznościach („jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności 
stwierdzona w sprawozdaniu Komisji.”). Dotyczy to art. 6 ust. 10, art. 10 ust. 5 i art. 13 ust. 4.

Wreszcie, jeśli chodzi o treść aktu, należałoby dokonać uważnej oceny możliwości 



PE506.015v01-00 12/12 CM\927487PL.doc

PL

wykorzystania potencjału:

- tzw. nowatorskich wyrobów o ograniczonym ryzyku (art. 17-19);

- utrzymania na rynku opakowań o zmniejszonej ilościowo zawartości czy też 
papierosów o zmniejszonej średnicy.

Wyroby te mogą okazać się użyteczne do prowadzenia polityki stopniowego zniechęcania do 
używania wyrobów tytoniowych czy wręcz zaprzestania ich używania. Inaczej mówiąc, 
ograniczenie społeczeństwu podaży wyrobów tytoniowych lub standardyzacja tej podaży 
same w sobie nie spowodują spadku nałogu palenia. Mogą natomiast spowodować wzrost 
przemytu, a jednocześnie stworzyć trudności tym palaczom, którzy podjęli starania, aby 
zaprzestać palenia. 


