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Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, 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 włoskiej Izby Deputowanych 
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

IZBA DEPUTOWANYCH

Przedmiot: 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)

DOKUMENT PRZYJĘTY PRZEZ XIV KOMISJĘ

XIV Komisja ds. Polityki Unii Europejskiej,

rozpatrzywszy pod względem zgodności z zasadą pomocniczości wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych 
i powiązanych wyrobów (COM(2012)788 final);

doceniwszy cel wniosku dotyczącego dyrektywy, który – poprzez zmianę dyrektywy 
2001/37/WE w sprawie wyrobów tytoniowych oraz w świetle postępów naukowych, rozwoju 
sytuacji na arenie międzynarodowej i na rynku – ma zapewnić wyższy poziom ochrony 
zdrowia wobec ryzyka związanego z konsumpcją tytoniu, z położeniem szczególnego nacisku 
na jego konsumpcję wśród młodzieży;

podkreśliwszy jednak, ze przedmiot wniosku dotyczącego dyrektywy obejmuje aspekty, które 
można poddać krytyce, jeżeli chodzi o zasadę pomocniczości;

mając w szczególności na uwadze, że:

a) ocena poprawności podstawy prawnej projektów aktów prawnych Unii Europejskiej 
stanowi bazę dla mechanizmu kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe, 
o którym mowa w Protokole nr 2 załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; w związku z tym uznaje się, że w przypadku 
zastosowania błędnych lub nieodpowiednich podstaw prawnych w odniesieniu do treści lub 
celu projektu unijnego aktu prawnego, parlamenty narodowe mogą przyjmować uzasadnione 
opinie w rozumieniu art. 6 wyżej wymienionego protokołu;

b) podstawę prawną rozpatrywanego wniosku dotyczącego dyrektywy stanowi art. 114 
TFUE odnoszący się do zbliżenia przepisów krajowych, które mają na celu ustanowienie 
i funkcjonowanie rynku wewnętrznego;

b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał już sposobność do wypowiedzenia się 
w sprawie dopuszczalności zastosowania tego przepisu (dawny art. 95 TWE) jako podstawy 
do przyjmowania środków harmonizujących obejmujących reklamę wyrobów tytoniowych 
(zob. w szczególności wyrok z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie C-491/01 British American 
Tobacco (Investments) i Imperial Tobacco, Zb.Orz. s. I-11453, pkt 60 oraz wyrok z dnia 
12 lipca 2005 r. w sprawach połączonych C-154/04 i C-155/04 dotyczących suplementów 
żywnościowych, pkt 28);

c) Trybunał doprecyzował w szczególności, że art. 114, interpretowany w związku 
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z art. 168 TFUE, pozwala na przyjmowanie środków mających wpływ na zdrowie ludzi, pod 
warunkiem że podstawowym i rzeczywistym celem aktu ustawodawczego jest zniesienie 
barier w swobodnym przepływie towarów lub wyeliminowanie istotnych zakłóceń 
konkurencji. Zastosowanie art. 114 jest natomiast nieuzasadnione, jeżeli podstawowym 
i bezpośrednim celem aktu, który ma zostać przyjęty, jest ochrona zdrowia, a „harmonizacja 
warunków rynkowych wewnątrz Wspólnoty stanowi jedynie cel drugorzędny”;

d) rozpatrywany wniosek dotyczący dyrektywy zdaje się nie spełniać w pełni warunków 
zastosowania art. 114 określonych przez Trybunał, ponieważ wiele zawartych w nim 
przepisów nie może przyczynić się do wyeliminowania barier w swobodnym przepływie 
wyrobów tytoniowych ani zakłóceń konkurencji;

e) w szczególności, sprzyjając podejmowaniu przez państwa członkowskie 
autonomicznych działań w niektórych 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 zaostrzonych 
przepisów dotyczących opakowań), wniosek stwarza podstawy do powstania znacznych 
różnic między państwami członkowskimi, a w konsekwencji do ograniczenia swobodnego 
przepływu towarów;

f) zawarte we wniosku przepisy dotyczące standaryzacji opakowania oraz zakazu 
sprzedaży całych kategorii wyrobów obecnie legalnych, takich jak papierosy „slim”, 
papierosy mentolowe czy opakowania zawierające 10 sztuk papierosów, są przez Komisję 
Europejską wyraźnie 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. Zakaz dotyczący tych wyrobów nie ma zatem na celu 
ograniczenia zakłóceń na rynku wewnętrznym ani zakłóceń konkurencji, lecz wyłącznie 
zwiększenie ochrony zdrowia, w sprzeczności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;

przedstawia

UZASADNIONĄ OPINIĘ

w rozumieniu art. 6 Protokołu nr 2 załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


