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Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Danii, 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 parlamentu Danii w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.



PE506.344v01-00 2/6 CM\930211PL.doc

PL

ZAŁĄCZNIK

Opinia parlamentu Danii, dotycząca wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie 
wyrobów tytoniowych – COM(2012) 788

Szanowny Panie!

Dnia 19 grudnia 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła 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. Wniosek ma na celu zmianę prawodawstwa UE w wyżej wymienionym 
zakresie i zawiera nowe, zaostrzone przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych.

Wniosek został poddany pod obrady na posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia parlamentu Danii 
w dniach: 29 stycznia, 19 lutego oraz 26 lutego, a także podczas przeglądu technicznego dnia 
7 lutego.

W związku z tym, że dyskusja na temat wniosku dotyczącego dyrektywy znajduje się 
w pierwszej fazie, 27 lutego Komisja ds. Zdrowia przedstawiła następujące uwagi, 
zatwierdzone przez Komisję ds. Europejskich na posiedzeniu w dniu 1 marca 2013 r.:

Uzasadniona opinia

Większość Komisji ds. Zdrowia, składająca się z Lewicy (V), Duńskiej Partii Ludowej (DF), 
Czerwono-Zielonych (EL), Sojuszu Liberalnego (LA) i oraz Konserwatywnej Partii Ludowej 
(K), jest zasadniczo zgodna, że ramy prawne w zakresie regulacji rynku wewnętrznego 
dotyczące wyrobów tytoniowych należy, również w przyszłości, ustalać na szczeblu UE 
z poszanowaniem zasady pomocniczości. Jednak daleko idące wykorzystanie aktów 
delegowanych (w liczbie 16) we wniosku oznacza realne trudności w dokonaniu dokładnej 
„oceny pomocniczości” oraz oszacowania zakresu wyżej wymienionej dyrektywy. Ponadto 
tak obszerne wykorzystanie aktów delegowanych utrudnia parlamentom narodowym 
wywiązywanie się ze swoich zobowiązań wynikających z Traktatu, zgodnie z którymi 
parlamenty narodowe powinny przestrzegać zachowania zasady pomocniczości. Mając na 
uwadze powyższe, partie wzywają Komisję do zminimalizowania liczby aktów delegowanych 
zarówno w dyrektywie o wyrobach tytoniowych, jak i w ogóle.

Mniejszość Komisji ds. Zdrowia, składająca się z Socjaldemokracji (S), Partii Radykalno-
Liberalnej (RV) i Socjalistycznej Partii Ludowej (SF), jest zgodna, że ramy prawne 
w zakresie regulacji rynku wewnętrznego dotyczące wyrobów tytoniowych powinny być 
ustalane na szczeblu UE. Partie te uważają wniosek za zgodny z zasadą pomocniczości. 
W związku z tym nie widzą więc potrzeby, aby parlament Danii wydawał w tym zakresie 
uzasadnioną opinię skierowaną do Komisji.

Ponadto dnia 27 lutego Komisja ds. Zdrowia przedłożyła następujące uwagi co do treści 
wniosku, które zostały zatwierdzone przez Komisję ds. Europejskich na posiedzeniu w dniu 
1 marca 2013 r.:
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Uwagi ogólne

Większość Komisji ds. Zdrowia, składająca się z Lewicy (V), Socjaldemokracji (S), Duńskiej 
Partii Ludowej (DF), Partii Radykalno-Liberalnej (RV), Socjalistycznej Partii Ludowej (SF), 
Sojuszu Liberalnego (LA) oraz Konserwatywnej Partii Ludowej (K), uważa, że zmiana 
obowiązującej dyrektywy o wyrobach tytoniowych powinna dążyć do zrównoważenia 
interesów rynku wewnętrznego z jednej strony oraz aspektów zdrowotnych, związanych 
z uregulowaniem prawnym wyrobów tytoniowych, z drugiej. W związku z tym partie 
zgadzają się, że uregulowanie sprzedaży, produkcji i prezentacji wyrobów tytoniowych 
należy przeprowadzić, biorąc pod uwagę potrzebę ograniczenia napływu nowych 
użytkowników wyrobów tytoniowych, w szczególności dzieci i młodzieży, a także 
zapewnienia wszystkim obywatelom możliwości świadomego wyboru produktów.

Mniejszość Komisji ds. Zdrowia, składająca się z Socjaldemokracji (S), Partii Radykalno-
Liberalnej (RV) oraz Socjalistycznej Partii Ludowej (SF), uważa, że wniosek Komisji jest 
dobry i konstruktywny oraz że może przyczynić się do poprawy rynku wewnętrznego 
i zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia.

Mniejszość Komisji ds. Zdrowia, składająca się z Czerwono-Zielonych (EL), uważa, że 
wniosek Komisji jest dobry i może przyczynić się do polepszenia zdrowia konsumentów oraz 
większej przejrzystości. Partia Czerwono-Zielonych (EL) podziela zdanie większości Komisji 
ds. Zdrowia, że uregulowanie sprzedaży, produkcji i prezentacji wyrobów tytoniowych należy 
przeprowadzić, biorąc pod uwagę potrzebę ograniczenia napływu nowych użytkowników 
wyrobów tytoniowych, w szczególności dzieci i młodzieży, a także zapewnienia wszystkim 
obywatelom możliwości świadomego wyboru produktów.

Akty delegowane

Komisja ds. Zdrowia uważa, że wniosek Komisji daje bardzo szeroki dostęp do przyjmowania 
przez Komisję aktów delegowanych. Komisja ds. Zdrowia zwraca uwagę, że wniosek daje 
możliwość przyjęcia aktów delegowanych w nie mniej niż 16 obszarach.

Według większości Komisji ds. Zdrowia, składającej się z Lewicy (V), Duńskiej Partii 
Ludowej (DF), Czerwono-Zielonych (EL), Sojuszu Liberalnego (LA) oraz Konserwatywnej 
Partii Ludowej (K), tak obszerne wykorzystanie aktów delegowanych utrudnia parlamentom 
narodowym wywiązywanie się ze swoich zobowiązań wynikających z Traktatu, zgodnie 
z którymi parlamenty narodowe powinny przestrzegać zachowania zasady pomocniczości. 
Partie te nie mogą więc poprzeć tak szerokiego dostępu do przyjmowania aktów 
delegowanych i wzywają Komisję do zminimalizowania liczby aktów delegowanych zarówno 
we wniosku do dyrektywy o wyrobach tytoniowych jak i w ogóle.

Mniejszość Komisji ds. Zdrowia (Socjaldemokracja, Partia Radykalno-Liberalna 
i Socjalistyczna Partia Ludowa) uważa, że szerokie wykorzystanie aktów delegowanych we 
wniosku Komisji utrudnia dokonanie dokładnej oceny konsekwencji dyrektywy. W związku 
z tym partie te wzywają do gruntownej oceny przekazanych uprawnień w celu rozsądnego 
określenia granic możliwości Komisji w zakresie dokonywania dalszych dostosowań 
postanowień dyrektywy.
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Zakaz tytoniu do stosowania doustnego (snusu)

Większość Komisji ds. Zdrowia, składająca się z Lewicy (V), Duńskiej Partii Ludowej (DF), 
Czerwono-Zielonych (EL), Sojuszu Liberalnego (LA) oraz Konserwatywnej Partii Ludowej 
(K), Dania uważa, że obowiązująca dyrektywa o wyrobach tytoniowych z 2001 roku nie 
zawiera zakazu sprzedaży sypkiego tytoniu do stosowania doustnego w Danii. Partie te 
zwracają uwagę, że sprzedaż sypkiego tytoniu do stosowania doustnego jest zgodnie 
z obowiązującą dyrektywą legalna, podkreślając tym samym, że mowa tu o tradycyjnym 
produkcie. W świetle powyższego proponowana zmiana byłaby sprzeczna z dotychczasową 
duńską interpretacją dyrektywy o wyrobach tytoniowych.

Większość nie może poprzeć zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania 
doustnego, niezależnie od opakowania. Większość podkreśla również, że tytoń do stosowania 
doustnego jest mniej szkodliwy niż tradycyjne papierosy i nie powoduje efektu biernego 
palenia.

Większość odnosi się również do opinii szwedzkiego Riksdagu skierowanej w tej sprawie do 
Komisji.

Regulacje dotyczące wyrobów innych niż tytoniowe

Większość Komisji ds. Zdrowia, składająca się z Lewicy (V), Duńskiej Partii Ludowej (DF), 
Czerwono-Zielonych (EL), Sojuszu Liberalnego (LA) oraz Konserwatywnej Partii Ludowej 
(K), uważa, że dyrektywa o wyrobach tytoniowych powinna mieć zastosowanie do produktów 
zawierających tytoń, natomiast inne produkty zawierające nikotynę nie powinny być przez nią 
regulowane.

Pomiar oraz zgłaszanie składników i wydzielanych substancji

Komisja ds. Zdrowia popiera utworzenie wspólnego europejskiego systemu 
sprawozdawczego, w ramach którego przemysł tytoniowy zgłaszałby zastosowanie dodatków 
bezpośrednio do Komisji.

Mniejszość, składająca się z Lewicy (V), Duńskiej Partii Ludowej (DF), Sojuszu Liberalnego 
(LA) oraz Konserwatywnej Partii Ludowej (K), jest zaniepokojona faktem, że wyłącznie 
państwa członkowskie muszą informować Komisję o metodach wykorzystywanych do 
pomiaru wydzielanych substancji innych niż substancje smoliste, nikotyna i tlenek węgla oraz 
do pomiaru substancji wydzielanych z wyrobów tytoniowych innych niż papierosy. Partie te 
obawiają się, że doprowadzi to do zróżnicowanych wymagań, np. co do rodzaju metod 
używanych do pomiaru w 27 państwach członkowskich, co nie sprzyjałoby rynkowi 
wewnętrznemu.

Mniejszość stwierdza wreszcie, że metody, które mają być używane do pomiaru i zgłaszania 
składników i wydzielanych substancji powinny być zharmonizowane na szczeblu Komisji, 
a nie poszczególnych państw członkowskich.
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Przepisy dotyczące dodatków

Większość, składająca się z Socjaldemokracji (S), Partii Radykalno-Liberalnej (RV), 
Socjalistycznej Partii Ludowej (SF) i Czerwono-Zielonych (EL), uważa za rozsądny zakaz 
szeregu dodatków stwarzających wrażenie, że wyroby tytoniowe są korzystne dla zdrowia, 
mających charakterystyczny aromat, który ułatwia rozpoczęcie palenia lub odnoszących się 
do dzieci.

Mniejszość, składająca się z Lewicy (V), Duńskiej Partii Ludowej (DF), Sojuszu Liberalnego 
(LA) oraz Konserwatywnej Partii Ludowej (K), popiera wprowadzenie wspólnych, 
zaostrzonych, europejskich przepisów dotyczących stosowania dodatków w papierosach, przy 
czym wyroby tytoniowe, prezentowane jak np. słodycze powinny być zakazane, ponieważ 
mogą przyciągać nowych i często młodych palaczy. Partie popierają więc zakaz papierosów 
zawierających duże ilości substancji słodzących o smaku owocowym itp. Nie zgadzają się 
jednak na wniosek zakazu tzw. aromatów charakterystycznych, co w praktyce oznaczałoby 
np. całkowity zakaz zwykłych papierosów mentolowych.

Mniejszość ta jest ponadto zaniepokojona brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2 wniosku i uważa, że 
postanowienia należy doprecyzować, aby nie dopuścić do utrudnień na rynku wewnętrznym, 
wynikających z różnych interpretacji przez poszczególne państwa członkowskie.

Mniejszość jest za tym, żeby cygara, cygaretki i tytoń fajkowy zostały zwolnione z zakazu 
wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym oraz z zakazu środków 
aromatyzujących w filtrach i papierze. Partie te nie są jednak za tym, aby Komisja nawet 
w tym zakresie była upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu zniesienia 
zwolnienia.

Etykietowanie i opakowania

Komisja ds. Zdrowia uważa obrazkowe ostrzeżenia za efektywne narzędzie informujące 
konsumentów i popiera obowiązek stosowania obrazkowych i tekstowych ostrzeżeń 
zdrowotnych w UE.

Mniejszość, składająca się z Lewicy (V), Duńskiej Partii Ludowej (DF), Sojuszu Liberalnego 
(LA) i Konserwatywnej Partii Ludowej (K), uważa obecny wymóg stanowiący, że ostrzeżenia 
muszą pokryć 30 procent powierzchni z przodu i 40 procent z tyłu opakowania, za 
wystarczająco widoczną i efektywną informację dla konsumentów i przewiduje w związku 
z tym, że oczekiwane korzyści z zaostrzenia będą ograniczone. Mniejszość nie popiera 
wprowadzenia wymogu jednolitego opakowania („plain packaging”). Mniejszość uzasadnia 
to tym, że mogą istnieć ograniczenia prawne w odniesieniu do znaków towarowych i praw 
własności intelektualnej.

Mniejszość nie może poprzeć wymogu mówiącego, że opakowania papierosów powinny 
np. zawierać co najmniej 20 papierosów oraz że tytoń do samodzielnego skręcania należy 
sprzedawać w torebkach o wadze co najmniej 40 g, co wyklucza puszki. Partie uzasadniają, 
że nie jest to sprawa rynku wewnętrznego czy papierosy są cienkie lub czy opakowania są 
w kształcie sześcianu.

Mniejszość uważa również, że ostrzeżenia tekstowe na produktach innych niż fabrycznie 
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produkowane papierosy, nadal powinny być umieszczane na opakowaniu w formie 
nieusuwalnych naklejek.

Sprzedaż na odległość i identyfikowalność

Większość, składająca się z Socjaldemokracji (S), Partii Radykalno-Liberalnej (RV), 
Socjalistycznej Partii Ludowej (SF) oraz Czerwono-Zielonych (EL) popiera zwiększone 
kontrole w zakresie sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych oraz wniosek 
o identyfikowalności i zabezpieczeniach.

Z poważaniem

Eva Kjer Hansen 
Przewodnicząca Komisji ds. Europejskich


