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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(0025/2013)

Przedmiot: uzasadniona opinia parlamentu Szwecji 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 krajowe 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 przedstawiono uzasadnioną opinię parlamentu szwedzkiego w sprawie wyżej 
wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży 
wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM(2012)0788), będący przedmiotem 
sprawozdania Komisji Społecznej 2012/13:SoU17, został przeanalizowany przez Riksdag pod 
kątem zasady pomocniczości.  

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy nadal zawiera (w art. 15) zakaz 
dystrybucji i sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego (snusu) na wspólnym rynku 
europejskim w państwach członkowskich innych niż Szwecja.

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych powinna obejmować te wyroby tytoniowe, które 
są przedmiotem wolnego handlu na wspólnym rynku europejskim. W związku z tym Riksdag 
uważa, że uregulowania dotyczące snusu powinny leżeć w gestii krajowej i że dyrektywa nie 
powinna go uwzględniać.

Riksdag uważa zatem, że odnośne fragmenty wniosku Komisji Europejskiej w obecnej formie 
nie są zgodne z zasadą pomocniczości.

Jeśli chodzi o pozostałą część wniosku, to Riksdag uznaje, że nie jest ona sprzeczna z zasadą 
pomocniczości.
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Sprawozdanie Komisji Społecznej 2012/13:SoU17

Ocena wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmienionej dyrektywy w sprawie wyrobów 
tytoniowych pod kątem zasady pomocniczości 

Streszczenie

W wymienionym sprawozdaniu Komisja Społeczna poddaje ocenie wniosek Komisji 
Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów 
(COM(2012)0788). Wniosek stanowi zmianę obowiązującej dyrektywy w sprawie wyrobów 
tytoniowych (2001/37/WE).

Zdaniem komisji parlamentarnej dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych powinna 
obejmować te wyroby tytoniowe, które są przedmiotem wolnego handlu na wspólnym rynku 
europejskim. Komisja parlamentarna stwierdziła jednak, że wniosek Komisji Europejskiej 
dotyczący dyrektywy nadal zawiera zakaz dystrybucji i sprzedaży tytoniu do stosowania 
doustnego (snusu) w państwach członkowskich innych niż Szwecja. W związku z tym 
komisja parlamentarna uważa, że uregulowania dotyczące snusu należy uznać za sprawę 
krajową i że dyrektywa nie powinna go uwzględniać.

Komisja parlamentarna uważa, że odnośne fragmenty wniosku Komisji Europejskiej
w obecnej formie nie są zgodne z zasadą pomocniczości. Zaproponowała ona zatem, aby 
Riksdag przekazał uzasadnioną opinię przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji zgodnie z art. 10 ust. 6 Regulaminu Riksdagu.

Zdaniem komisji parlamentarnej inne części wniosku Komisji Europejskiej nie stoją
w sprzeczności z zasadą pomocniczości. Komisja parlamentarna proponuje, by sprawą zająć 
się dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji. 

Propozycja komisji parlamentarnej dotycząca decyzji Riksdagu

Ocena wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmienionej dyrektywy w sprawie 
wyrobów tytoniowych pod kątem zasady pomocniczości 

Riksdag postanawia przekazać uzasadnioną opinię określoną w załączniku 2 
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Komisja parlamentarna 
proponuje, by sprawą zająć się dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji. 

Sztokholm, 19 lutego 2013 r. 

W imieniu Komisji Społecznej 

Anders W. Jonsson

W podjęciu decyzji uczestniczyli następujący posłowie: 
Anders W. Jonsson (Partia Centrum (C)), Lena Hallengren (Partia Socjaldemokratyczna (S)), Saila Quicklund 
(Partia Umiarkowana (M)), Margareta B. Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella 
Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Partia Liberałów (FP)), Catharina Bråkenhielm 



PE506.110v01-00 4/9 CM\928364PL.doc

PL

(S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (Partia Zielonych (MP)), Anders Andersson (Chrześcijańscy 
Demokraci (KD)), Per Ramhorn (Szwedzcy Demokraci (SD)), Eva Olofsson (Partia Lewicy (V)), Metin 
Ataseven (M) i Solveig Zander (C).

Prezentacja

Przedmiot i procedura wstępna

Riksdag został upoważniony do wydania uzasadnionej opinii w sprawie wniosku Komisji 
Europejskiej dotyczącego dyrektywy w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów 
(COM(2012)0788).

W dniu 7 stycznia 2013 r. zgromadzenie plenarne skierowało wniosek Komisji Europejskiej 
do Komisji Społecznej. Termin przekazania uzasadnionej opinii upływa w dniu 4 marca 
2013 r.

W odpowiedzi na dokument COM(2012)0788 w dniu 24 stycznia 2013 r. rząd przesłał do 
Riksdagu memorandum wyjaśniające (2012/13:FPM51).

W dniu 12 lutego 2013 r. sekretarz stanu Rangwi Marcelind przekazał komisji informacje na 
temat opinii rządu dotyczącej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych i na temat 
dalszych prac. 

Treść wniosku

Kontekst

Obowiązująca dyrektywa UE w sprawie wyrobów tytoniowych (2001/37/WE) została 
przyjęta w 2001 r. w celu ograniczenia używania tytoniu. 

W dniu 12 grudnia 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy
w sprawie wyrobów tytoniowych. Zmiany te mają na celu przede wszystkim usprawnienie 
działania rynku wewnętrznego UE. Komisja przyjęła za podstawę cel osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony ludzkiego zdrowia. Wniosek skupia się na zadbaniu, aby mniejsza liczba 
młodych ludzi zaczynała używać wyrobów tytoniowych, oraz na poprawie ochrony 
konsumentów. Należy na przykład podawać do publicznej wiadomości poprawne informacje 
na temat zdrowotnych konsekwencji używania tytoniu.

W szeregu obszarów (np. dopuszczalna zawartość substancji smolistych w wyrobach 
tytoniowych) nie proponuje się żadnych nowych przepisów. Z kolei w wielu innych 
obszarach proponuje się bardzo znaczące zmiany istniejących przepisów, np. dotyczących 
dodatków smakowych dopuszczalnych w wyrobach tytoniowych. Ponadto proponuje się, aby 
dyrektywa objęła też obszary nieuwzględnione w obowiązującej dyrektywie. np. wyroby 
ziołowe do palenia.

Przegląd dyrektywy 2001/37/WE skupia się na pięciu dziedzinach: 1) na wyrobach 
tytoniowych bezdymnych i rozszerzeniu zakresu wyrobów (tj. na wyroby zawierające 
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nikotynę i wyroby ziołowe do palenia), 2) opakowaniach i etykietowaniu, 3) składnikach
i dodatkach, 4) transgranicznej sprzedaży na odległość oraz 5) identyfikowalności
i zabezpieczeniach.

Sprzedaż tytoniu do stosowania doustnego (art. 15)

Art. 15 wniosku stanowi, że państwa członkowskie zakazują wprowadzania do obrotu tytoniu 
do stosowania doustnego, bez uszczerbku dla postanowień art. 151 Aktu przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji. Na mocy tego aktu Szwecja objęta jest odstępstwem od tego 
zakazu.

Komisja stwierdziła, że nie ma powodów, by znosić obecnie obowiązujący zakaz, 
wprowadzony już w 1992 r. Był on uzasadniony z punktu widzenia rynku wewnętrznego, 
gdyż w tamtym okresie trzy państwa już wprowadziły zakaz tytoniu do stosowania doustnego 
lub zapowiadały jego wprowadzenie ze względu na szkodliwe i uzależniające skutki tego 
wyrobu. Jednocześnie w tamtym czasie rozpoczęto dystrybucję tytoniu do stosowania 
doustnego na rynku niektórych państw członkowskich w sposób mający przyciągać młodych 
ludzi. Szkodliwe skutki tytoniu do stosowania doustnego zostały potwierdzone przez Komitet 
Naukowy Komisji ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR) oraz w innych badaniach. Biorąc pod uwagę stały rozwój tytoniu do stosowania 
doustnego, w szczególności silnie aromatyzowanego i sprzedawanego w atrakcyjnych 
opakowaniach na szwedzkim rynku, Komisja uznała, że istnieje ryzyko, iż wyrób ten –
a także inne wyroby tytoniowe – znajdzie nowych użytkowników, w tym młodych ludzi.

Trybunał Sprawiedliwości uznał w 2004 r., że obecnie obowiązujący zakaz jest 
proporcjonalny ze względu na szkodliwe skutki tytoniu do stosowania doustnego, niepewność 
co do tego, czy wyrób ten może stanowić substytut papierosów, a także z powodu 
uzależniających i toksycznych właściwości nikotyny oraz potencjalnego ryzyka związanego
z tytoniem do stosowania doustnego dla młodych ludzi i w związku z nowością tego wyrobu. 
(Sprawa C-434/02 Arnold André GmbH & Co. KG przeciwko Landrat des Kreises Herford 
[2004] Rec. I-11825.) Komisja stoi na stanowisku, że rozumowanie to jest nadal aktualne.

Wstępna opinia rządu

W swoim memorandum wyjaśniającym (2012/13:FPM51) rząd przychylnie odnosi się do 
faktu, że Komisja, zgodnie z obietnicą, przedstawiła wniosek dotyczący zmienionej 
dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych przed końcem 2012 roku. Rząd uważa, że 
przegląd tej dyrektywy może przyczynić się do poprawy ochrony konsumenta i doprowadzić 
do większej przejrzystości w zakresie opracowywania nowych produktów; powinien też 
skutkować jaśniejszymi uregulowaniami prawnymi, ponieważ silniej podkreśla 
odpowiedzialność tego sektora przemysłu oraz uwypukla funkcję nadzorczą organów 
krajowych.

Rząd pragnie doprowadzić do ustanowienia jednolitego i odpowiedzialnego systemu zasad 
obejmujących wszystkie wyroby tytoniowe. Jednolite i odpowiedzialne zasady dotyczące 
tytoniu oznaczają, że powinna istnieć możliwość ściślejszego regulowania sektora tytoniu, 
skupiająca się na charakteryzującej się wysokim stopniem ochronie zdrowia ludzkiego
i lepszej ochronie konsumenta, a także że nie są wymagane żadne odrębne zasady do 
wprowadzenia zakazu dotyczącego jakiegokolwiek konkretnego wyrobu tytoniowego. Rząd 
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szczególnie przychylnie odnosi się do faktu, że wniosek dąży do ograniczenia stosowania 
tytoniu przez młodzież oraz zapewnienia udzielania konsumentom należytych informacji 
dotyczących ryzyka związanego z używaniem tytoniu. Rząd z zadowoleniem zauważa też, że 
Komisja proponuje obecnie obowiązkowe obrazkowe ostrzeżenia zdrowotne na niektórych 
wyrobach tytoniowych. Rząd jest zdania, że w perspektywie ogólnej wiele z tych propozycji 
spowoduje ograniczenie szkód spowodowanych tytoniem i poprawi ochronę konsumenta na 
rzecz obywateli UE.

Jednakże rząd jest też zdania, że niektóre części wniosku mogłyby być jaśniejsze, na przykład 
zasady dotyczące składników i dodatków.

Rząd ubolewa nad tym, że Komisja nadal proponuje odrębne zasady dla niektórych wyrobów 
tytoniowych, w tym dalszy zakaz dystrybucji i sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego 
(snusu) na wspólnym rynku europejskim w państwach członkowskich innych niż Szwecja. 
Rząd wolałby, aby wniosek Komisji ustanawiał jednolity i odpowiedzialny system zasad 
obejmujących wszystkie wyroby tytoniowe. Jednolite zasady umożliwiłyby ocenianie 
wszystkich wyrobów tytoniowych w oparciu o takie same kryteria, a zdaniem rządu jest to 
słuszny cel. Rząd zauważa, że Szwecja jest objęta stałym (nie tymczasowym) zwolnieniem 
określonym w Akcie przystąpienia, które pozwala Szwedom na używanie snusu.

W memorandum wyjaśniającym określono jednoznacznie, że rząd szczegółowo rozpatrzy 
wniosek Komisji, łącznie z nowymi zasadami dotyczącymi dodatków do wyrobów 
tytoniowych, zakazem dystrybucji i sprzedaży snusu na wspólnym rynku europejskim
w państwach członkowskich innych niż Szwecja oraz nowymi zasadami dotyczącymi 
ostrzeżeń pisemnych i obrazkowych.

Ocena komisji parlamentarnej

Wstęp

Zasada pomocniczości została ustanowiona w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie
z tym artykułem w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej kompetencji Unii, podejmuje 
ona działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania 
nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, i jeśli ze 
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie 
na poziomie Unii.

Na mocy protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
stanowiącym załącznik do Traktatu z Lizbony z 2007 r., Komisja, Parlament Europejski
i Rada przekazują swoje projekty aktów ustawodawczych parlamentom krajowym, by 
umożliwić im wydanie opinii na temat zgodności tych projektów z zasadą pomocniczości. 
Zgodnie z art. 10 ust. 6 swojego Regulaminu Riksdag musi ocenić, czy akt ustawodawczy jest 
niezgodny z tą zasadą. 

Jeżeli dany parlament krajowy uzna, że opiniowany projekt nie jest zgodny z tą zasadą, może 
wysłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię
w sprawie. Opinię tę należy przesłać w terminie ośmiu tygodni od daty udostępnienia 
projektu aktu prawnego we wszystkich językach urzędowych UE. Komisja parlamentarna 
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przekazuje też sprawozdanie zgromadzeniu plenarnemu, jeżeli zażąda tego przynajmniej 
pięciu członków komisji.

Zastosowanie zasady pomocniczości w omawianej sprawie 

Ocena Komisji Europejskiej

Komisja Europejska stoi na stanowisku, że niektóre obszary objęte wnioskiem już są 
zharmonizowane, konieczna jest jednak ich aktualizacja w związku ze zmianą sytuacji 
rynkowej, z postępem naukowym i ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. W stosunku 
do innych obszarów państwa członkowskie przyjmowały zróżnicowane podejście prawne, co 
doprowadziło do powstania przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Na przykład
w odniesieniu do etykietowania i składników zróżnicowana sytuacja w państwach 
członkowskich spowodowała, że przemysł musi produkować różne linie produktów na 
poszczególne rynki. Jedynie zharmonizowane podejście do takich obszarów na szczeblu UE 
może usunąć przeszkody w handlu transgranicznym i zapobiec fragmentacji rynku, przy 
jednoczesnym zapewnieniu porównywalnego wysokiego poziomu ochrony zdrowia. Komisja 
Europejska uważa też, że podejmowanie jednostronnych działań przez państwa członkowskie 
jest w niektórych obszarach bardzo utrudnione ze względu na problemy z egzekwowaniem 
takich przepisów w sytuacji, w której w innych państwach członkowskich obowiązuje inne 
prawo. Prawnie wiążący środek, obowiązujący w całej UE, przynosi zatem oczywiste 
korzyści. To samo można powiedzieć o unijnym systemie śledzenia ruchu i pochodzenia, 
gdyż wyroby tytoniowe są regularnie przewożone między państwami. Zdaniem Komisji 
Europejskiej niniejszy wniosek przyczynia się także do większej spójności, zarówno 
pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w ich obrębie, a także do wyższego poziomu 
pewności prawa, na przykład w obszarze wyrobów zawierających nikotynę, których obecna 
sytuacja prawna jest złożona i niejasna, co powoduje nierówność warunków działania. 
Komisja Europejska jest zdania, że same państwa członkowskie nie mogą w wystarczającym 
stopniu osiągnąć celów zaproponowanych w przedmiotowym wniosku oraz że cele te 
najlepiej osiągnąć na szczeblu UE.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatu (art. 5 ust. 4 TUE). Komisja Europejska jest 
zdania, że omawiany wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności.

Ocena rządu

Rząd podziela pogląd Komisji i uważa, że wniosek jest zgodny zarówno z zasadą 
pomocniczości, jak i proporcjonalności.

Opinia komisji parlamentarnej

Komisja parlamentarna przychylnie odnosi się do faktu, że Komisja Europejska przedstawiła 
wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych. Wiele wniosków 
może potencjalnie przyczynić się do ograniczenia szkód spowodowanych tytoniem i poprawić 
ochronę konsumenta na rzecz obywateli UE. Pozytywem jest to, że wniosek skupia się na 
zadbaniu, aby coraz mniejsza liczba młodych ludzi zaczynała używać tytoniu. 



PE506.110v01-00 8/9 CM\928364PL.doc

PL

Zdaniem komisji parlamentarnej dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych powinna 
obejmować te wyroby tytoniowe, które są przedmiotem wolnego handlu na wspólnym rynku 
europejskim. Stwierdza ona jednak, że wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy 
nadal zawiera zakaz dystrybucji i sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego (snusu)
w państwach członkowskich innych niż Szwecja. W związku z tym komisja parlamentarna 
uważa, że uregulowania dotyczące snusu należy uznać za sprawę krajową i że dyrektywa nie 
powinna go w związku z tym uwzględniać.

Komisja parlamentarna uważa, że odnośne fragmenty wniosku Komisji Europejskiej
w obecnej formie nie są zgodne z zasadą pomocniczości. Proponuje ona zatem, aby Riksdag 
przekazał uzasadnioną opinię przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
zgodnie z art. 10 ust. 6 swojego regulaminu.

Zdaniem komisji parlamentarnej inne części wniosku Komisji Europejskiej nie stoją
w sprzeczności z zasadą pomocniczości.

Komisja parlamentarna proponuje, by sprawą zająć się dopiero po podjęciu ostatecznej 
decyzji. 
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Załącznik 1

Podsumowanie dokumentów poddanych ocenie

Wniosek Komisji w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży 
wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM(2012)0788)

Załącznik 2

Uzasadniona opinia parlamentu Królestwa Szwecji (Riksdagu)

Wniosek Komisji dotyczący zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży 
wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM(2012)0788), będący przedmiotem 
sprawozdania Komisji Społecznej 2012/13:SoU17, został przeanalizowany przez Riksdag pod 
kątem zasady pomocniczości.  

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy nada zawiera (w art. 15) zakaz dystrybucji
i sprzedaży tytoniu do stosowania doustnego (snusu) na wspólnym rynku europejskim
w państwach członkowskich innych niż Szwecja.

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych powinna obejmować te wyroby tytoniowe, które 
są przedmiotem wolnego handlu na wspólnym rynku europejskim. W związku z tym Riksdag 
uważa, że uregulowania dotyczące snusu powinny leżeć w gestii krajowej i że dyrektywa nie 
powinna go w związku z tym uwzględniać.

Riksdag uważa zatem, że odnośne fragmenty wniosku Komisji w obecnej formie nie są 
zgodne z zasadą pomocniczości.

Jeśli chodzi o pozostałą część wniosku, to Riksdag uznaje, że nie jest ona sprzeczna z zasadą 
pomocniczości.


