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Przedmiot: Uzasadniona opinia Parlamentu Grecji 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.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia Parlamentu Grecji w sprawie wyżej 
wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Specjalna Stała Komisja do Spraw Europejskich, Komisji Stała do Spraw Społecznych i 
Stała Komisja do spraw Produkcji i Handlu Parlamentu Grecji

Wspólne posiedzenie w środę 20 lutego 2013 r., pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego 
parlamentu Ioannisa Tragakisa, mające na celu rozpatrzenie 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).

Członkowie ww. komisji, uwzględniając:

- treść wniosku dotyczącego dyrektywy,

- uwagi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywności,

- ustne oświadczenie ministra zdrowia Andreasa Likourentzosa,

- ustne oświadczenie sekretarz generalnej ds. zdrowia publicznego Christiny Papanikolaou,

- ustne oświadczenie sekretarza generalnego ds. rozwoju obszarów wiejskich i stosunków 
zagranicznych Dimitrisa Melasa,

przyjęli jednogłośnie następującą opinię:

Podstawa prawna

Ogólnym celem wniosku dotyczącego dyrektywy stanowiącej przegląd dyrektywy 
2001/37/WE jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego, a szczególnie: a) 
uaktualnienie przepisów w obszarach już objętych ujednoliceniem, b) przegląd środków 
dotyczących wyrobów, które to środki nie są jeszcze objęte dyrektywą w sprawie wyrobów 
tytoniowych, c) zapewnienie nieobchodzenia przepisów dyrektywy przez wprowadzanie do 
obrotu wyrobów niezgodnych z dyrektywą w sprawie wyrobów tytoniowych. W związku z 
tym słusznie na podstawę prawną wybrano art. 114 TFUE. Zważywszy że o ochronie zdrowia 
wspomniano tylko w nawiązaniu do art. 114 ust. 3, a nie jako o głównym celu, Komisja we 
wnioskach przedkładanych zgodnie z art. 114 ust. 1 powinna mieć na celu zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia.
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Stanowiska – Uwagi

Treść przepisów wniosku dotyczącego dyrektywy

 Zakaz niektórych wyrobów (art. 12)
Wniosek dotyczący dyrektywy przewiduje zakaz niektórych wyrobów tytoniowych jako 
wprowadzających w błąd, np. papierosów o średnicy poniżej 7,5 mm lub papierosów 
mentolowych. Ze stosownych sprawozdań nie wynika jednak, że przepisy te przyczynią 
się do osiągnięcia celów dyrektywy. Wręcz przeciwnie, zakłócą one funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego i wolną konkurencję w przemyśle tytoniowym, gdyż jest oczywiste, 
że palacze bądź wybiorą wyroby tytoniowe o dostępnej średnicy, a zatem wyroby dużych 
producentów, bądź sięgną po wyroby nielegalne, które nie spełniają norm kontroli jakości, 
jakim podlega europejski przemysł tytoniowy, przez co wyroby te mogą być bardziej 
szkodliwe dla zdrowia konsumentów. Jednym ze skutków ubocznych będzie również 
spadek wpływów do budżetów państw w wyniku nasilenia się nielegalnego handlu. 
Należy zauważyć, że przepis ten nie figurował początkowo we wniosku dotyczącym ww. 
dyrektywy na etapie konsultacji publicznych, co podważa wprowadzoną przez Komisję 
Europejską procedurę inteligentnego stanowienia prawa. Fakt ten uniemożliwił w 
praktyce zainteresowanym producentom (podmiotom) wypowiedzenie się w powyższej 
sprawie.
 Ostrzeżenia tekstowe na opakowaniach – mieszane ostrzeżenia – przewidywane 

minimalne rozmiary – wykorzystanie fotografii (art. 8 i 9)
Regulacje wprowadzone we wniosku dotyczącym dyrektywy w odniesieniu do 
wymaganej procentowej powierzchni oraz minimalnych rozmiarów ostrzeżeń zmierzają 
do w pełni znormalizowanego opakowania i pociągają za sobą likwidację niektórych 
rodzajów pudełek, co w żadnej mierze nie przyczynia się do celów proponowanej 
dyrektywy. Wręcz przeciwnie, jednolite rozmiary opakowań w powiązaniu z fotografiami 
zajmującymi 75% ich powierzchni prowadzą do dalszego zakłócenia konkurencji, 
sprzyjając markom przedsiębiorstw ponadnarodowych. Usunięcie różnorodności 
opakowań i uniemożliwienie promocji zastrzeżonych marek handlowych ma ograniczyć 
konkurencję cenową, co odbędzie się ze szkodą dla jakości tytoniu, a zarazem dla zdrowia 
publicznego. (Zgodnie z badaniem Eurobarometru czynniki wpływające na wybór 
określonego wyrobu to: a) smak tytoniu, b) określona marka, c) cena, d) zawartość 
nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla, e) opakowanie.)
Należy dodać, że również przepis dotyczący minimalnych rozmiarów ostrzeżeń nie został 
poddany konsultacjom społecznym.
 Przepisy dotyczące identyfikowalności i zabezpieczeń
Przepisy art. 14 wniosku dotyczącego dyrektywy wykraczają poza odpowiednie 
postanowienia protokołu o nielegalnym handlu wyrobami tytoniowymi opracowanego w 
listopadzie 2012 r. przez Światową Organizację Zdrowia przy znacznym udziale UE.
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 Zgłaszanie nowatorskich wyrobów tytoniowych (art. 17)
We wniosku dotyczącym dyrektywy zezwolono pod pewnymi warunkami na obrót 
nowatorskimi wyrobami tytoniowymi, zakazano jednak umieszczania wzmianki o tym, że 
wyroby te mogą być mniej szkodliwe dla zdrowia konsumentów. Zakaz ten jest sprzeczny 
z dodatkowym celem wniosku, jakim jest uzyskanie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, gdyż zniechęca do tworzenia innowacyjnych produktów, mniej szkodliwych dla 
zdrowia.

Zasada proporcjonalności

Zgłaszane są zastrzeżenia co do zgodności z zasadą proporcjonalności, czyli możliwości 
uzyskania podobnych wyników przy użyciu mniej rygorystycznych środków. Dla przykładu 
w przepisie o zakazie papierosów mentolowych lub papierosów o średnicy mniejszej od 7,5 
mm nie podano, czy możliwe będzie usunięcie zastrzeżeń wobec wyrobów wprowadzających 
w błąd przez zastosowanie oznaczenia na opakowaniu, podobnego do ostrzeżeń zdrowotnych. 

Zasada pomocniczości

W odniesieniu do zasady pomocniczości należy zbadać: a) czy występują zasadnicze różnice 
w polityce dotyczącej tytoniu w 27 państwach członkowskich UE, które wymagają 
ujednolicenia, b) czy środki wprowadzone w omawianym wniosku prowadzą do 
zamierzonego celu, tzn. do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Z danych przedstawionych w uzasadnieniu wniosku dotyczącego dyrektywy oraz w 
sprawozdaniu z oceny skutków nie wynika, że zróżnicowanie polityki krajowej jest tak 
zasadnicze, żeby uzasadnione było stwierdzenie, iż utrudnia to funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, co byłoby argumentem za interwencją ustawodawcy unijnego. Miałoby to 
miejsce, gdyby np. niektóre wyroby tytoniowe były zakazane w niektórych państwach, a 
dostępne w innych, lub gdyby opakowania wyrobów tytoniowych różniły się tak bardzo w 
poszczególnych państwach, że w razie niewprowadzenia ograniczeń uzasadnione byłoby 
twierdzenie, że różnorodność ta utrudnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego, co jednak nie 
wynika z uzasadnienia ani ze sprawozdania z oceny skutków przedstawionego przez Komisję 
Europejską.

W uzasadnieniu podano, że na kształtowanie danych ilościowych uzyskanych w 
konsultacjach społecznych decydującą rolę miały kampanie mobilizujące obywateli, 
sprzeciwiające się reformom przewidzianych w dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych, 
i powołano się na dane z badań Eurobarometru z maja 2012 r., zgodnie z którymi większość 
obywateli UE jest za wprowadzeniem środków na rzecz walki z paleniem. Jednak w tym 
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samym badaniu np. na pytanie, czy ostrzeżenia umieszczane na pudełkach papierosów mają 
wpływ na podejście konsumentów do palenia, 65% respondentów odpowiedziało przecząco, a 
na pytanie, czy ostrzeżenia te zniechęcają młodzież do palenia, przecząco odpowiedziało 70% 
pytanych. Z danych tych wynika, że ci sami obywatele uważają, iż należy wprowadzić środki 
na rzecz zwalczania palenia, ale środki proponowane przez Komisję w omawianym wniosku 
nie prowadzą do osiągnięcia celów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia.

Jednak również w odniesieniu do głównego celu wniosku dotyczącego dyrektywy, czyli 
poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego, wiele przepisów zapisanych we wniosku 
ustawodawczym, które przeanalizowano powyższej, nie tylko nie tworzą jednakowych 
warunków konkurencji na rynku, ale wręcz przeciwnie, zakłócają konkurencję i szkodzą 
wspólnemu rynkowi. 

Ponadto art. 24 ust. 2 umożliwia wprowadzanie bardziej rygorystycznych regulacji krajowych 
niż przepisy wniosku dotyczącego dyrektywy, co jest wyraźnie sprzeczne z podstawowym 
celem ujednolicenia polityki państw członkowskich. 

Na koniec należy dodać, że we wniosku wprowadzono znaczną liczbę (16) aktów 
delegowanych przyjmowanych przez Komisję Europejską, z których część dotyczy istotnych 
elementów wniosku dotyczącego dyrektywy, np. dostosowania maksymalnej zawartości 
nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla. Oznacza to danie wolnej ręki, i to na czas 
nieokreślony, w kwestii przyjmowania aktów delegowanych dotyczących istotnych 
przepisów, co jest sprzeczne z art. 290 TFUE.

W związku z powyższym wniosek dotyczący dyrektywy w obecnej postaci nie jest zgodny z 
zasadą pomocniczości, gdyż z uzasadnienia ani ze sprawozdania z oceny skutków nie wynika, 
że zamierzone cele można skuteczniej osiągnąć na szczeblu Unii. 


