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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(30/2013)

Przedmiot: Uzasadniona opinia Zgromadzenia Republiki Portugalii, 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 Zgromadzenia Republiki 
Portugalii w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

ZGROMADZENIE REPUBLIKI PORTUGALII

REZOLUCJA ZGROMADZENIA REPUBLIKI PORTUGALII

Przyjmuje uzasadnioną opinię o naruszeniu zasady pomocniczości przez 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

Zgodnie z art. 166 ust. 5 konstytucji Republiki Portugalii oraz z art. 3 ust. 3 ustawy 
nr 43/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r., zmienionej ustawą nr 21/2012 z dnia 17 maja 2012 r., 
Zgromadzenie Republiki Portugalii postanowiło skierować do przewodniczących Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej poniższą uzasadnioną opinię o niezgodności 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów [COM(2012)788] 
z zasadą pomocniczości:

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady narusza zasadę 
pomocniczości, ponieważ działanie Unii nie pozwala na skuteczniejszą realizację 
zamierzonego celu.

Zatwierdzono dnia 1 marca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA REPUBLIKI PORTUGALII 
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OPINIA DOTYCZĄCA WNIOSKU COM(2012)788

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.

CZĘŚĆ I – UWAGI WSTĘPNE

Zgodnie z art. 7 ustawy nr 43/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r., zmienionej ustawą nr 21/2012 
z dnia 17 maja 2012 roku dotyczącą monitorowania, rozpatrywania i orzekania przez 
Zgromadzenie Republiki w zakresie procesu konstrukcji Unii Europejskiej, a także zgodnie 
z metodą głosowania w sprawie inicjatyw europejskich, przyjętą w dniu 20 stycznia 2010 r., 
Komisja Spraw Europejskich otrzymała dyrektywę 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].

Wspomniana inicjatywa została przedstawiona Komisji Gospodarki i Prac Publicznych oraz 
Komisji Zdrowia, odpowiednio do tematyki, które przeanalizowały inicjatywę i zatwierdziły 
sprawozdania załączone do niniejszej opinii, tak że dokumenty te tworzą jedną zintegrowaną 
część.

Jeśli chodzi o sprawy leżące w interesie szczególnie regionów autonomicznych, zarządzono 
głosowanie Zgromadzeń Ustawodawczych Autonomicznych Regionów Azorów i Madery, 
które przyjęły opinie dołączone do niniejszej opinii, tak że dokumenty te tworzą jedną 
zintegrowaną część.

CZĘŚĆ II – UZASADNIENIE

1. Uwagi ogólne

Omawiana inicjatywa ma na celu przegląd i zmianę dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu 
Europejskiego w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych, co ma usprawnić rynek wewnętrzny.

Zmiany te mają na celu przede wszystkim usprawnienie działania rynku wewnętrznego, przy 
jednoczesnej aktualizacji przepisów w obszarach, które już zostały objęte harmonizacją, oraz 
włączeniu nowych wymiarów, których nie określała poprzednia dyrektywa, a także 
zapewnieniu, aby przepisy nie były obchodzone.

Z punktu widzenia zdrowia, a także zgodnie z art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, wybory strategiczne Unii Europejskiej muszą chronić zdrowie obywateli 
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europejskich.

Kwestia tytoniu jest kluczowa dla europejskiej polityki zdrowotnej, ponieważ tytoń powoduje 
około 700 000 zgonów rocznie. Celem dyrektywy jest ochrona młodzieży (zgodnie z danymi 
Eurobarometru z 2012 roku 70% palaczy zaczyna palić przed ukończeniem 18. roku życia, 
a 94% – przed ukończeniem 25 lat) oraz zapewnienie świadomego wyboru wszystkim 
obywatelom poprzez informowanie ich o efektach i konsekwencjach spożycia wyrobów 
tytoniowych.

Zgodnie z inicjatywą przegląd dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych skupia się na 
następujących kwestiach:

a) Składniki i wydzielane substancje

Maksymalne zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla oraz metody ich 
pomiaru pozostają takie same, jak w dyrektywie 2001/37/WE.

Dyrektywa 2001/37/WE stanowi, że państwa członkowskie powinny nakładać na 
producentów i importerów wyrobów tytoniowych wymóg zgłaszania składników używanych 
w takich wyrobach. Wniosek utrzymuje ten obowiązkowy system zgłaszania składników, 
a także przewiduje wspólny elektroniczny format takich zgłoszeń. Na producentów nakłada 
się również obowiązek przekazywania dodatkowych danych (np. raportów rynkowych).

Opłaty, które państwa członkowskie pobierają za przetwarzanie przekazanych im informacji, 
nie mogą przekraczać kosztów tych czynności. Ponadto we wniosku przewiduje się, że 
wprowadzanie do obrotu nowych lub zmodyfikowanych wyrobów tytoniowych może mieć 
miejsce dopiero po przekazaniu danych dotyczących składników. Zgłoszone dane, 
z wyjątkiem informacji poufnych, podlegają publikacji. 

Zharmonizowany format zgłoszeń oraz obowiązek zgłoszeniowy stworzą równe warunki 
konkurencji i ułatwią gromadzenie, analizę i monitorowanie danych. Zmniejszą także 
obciążenia administracyjne przemysłu, państw członkowskich i Komisji oraz wzmocnią 
system przetwarzania danych szczególnie chronionych.

Obecna dyrektywa 2001/37/WE nie harmonizuje przepisów państw członkowskich w sprawie 
dodatków. Niektóre państwa członkowskie przyjęły więc przepisy w tej dziedzinie bądź 
zawarły porozumienia z przemysłem, dopuszczając stosowanie niektórych składników lub ich 
zakazując. W rezultacie pewne składniki są zakazane tylko w niektórych państwach 
członkowskich.

We wniosku przewiduje się zakaz wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym, 
takim jak aromat owocowy lub czekoladowy.

W procesie podejmowania decyzji będą brały udział zespoły badawcze.

Zabrania się także stosowania dodatków kojarzonych z energią i witalnością (np. kofeiny 
i tauryny), bądź stwarzających wrażenie, że wyroby są korzystne dla zdrowia (np. witamin). 
Nie dopuszcza się stosowania żadnych środków aromatyzujących w filtrach, papierze ani 
w opakowaniach.
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Wyroby tytoniowe o podwyższonej toksyczności lub zwiększonych właściwościach 
uzależniających nie mogą być wprowadzane do obrotu. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby przepisy i warunki określone w ramach REACH były, w stosownych 
przypadkach, stosowane do wyrobów tytoniowych.

We wniosku wyroby tytoniowe inne niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów i wyroby tytoniowe bezdymne, tj. cygara, cygaretki i tytoń fajkowy są zwolnione 
z niektórych przepisów, takich jak zakaz wyrobów o aromacie charakterystycznym. To 
odstępstwo uzasadnione jest faktem, że po takie produkty sięgają przede wszystkim starsi 
konsumenci, a celem wniosku jest ustanowienie przepisów dotyczących wyrobów 
tytoniowych w taki sposób, aby nie zachęcały młodzieży do spożywania tytoniu.

Zwolnienie to zostanie zniesione, jeżeli nastąpi istotna zmiana okoliczności (pod względem 
wielkości sprzedaży lub częstości spożycia wśród młodych ludzi). 

Wniosek odnosi się do zróżnicowanej sytuacji w zakresie regulacji składników 
w poszczególnych państwach członkowskich oraz bierze pod uwagę zmiany na szczeblu 
międzynarodowym, takie jak postanowienia Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu 
użycia tytoniu regulujące skład wyrobów tytoniowych oraz wytyczne do stosowania tej 
konwencji.

b) Pakowanie i etykietowanie

Wniosek przewiduje ostrzeżenia mieszane (obrazek plus tekst) zajmujące 75% opakowania 
zamieszczane na obu stronach opakowań wyrobów tytoniowych i jasno informujące 
o szkodliwych substancjach zawartych w tych wyrobach.

Wniosek zawiera także wymogi dotyczące opakowań, np. prostopadłościennego kształtu 
opakowań papierosów i minimalnej liczby papierosów w opakowaniu (w tym przypadku 20).

Wniosek zapewni efektywną prezentację ostrzeżeń zdrowotnych, a jednocześnie pozwoli na 
pozostawienie na opakowaniu pewnej przestrzeni na znaki handlowe, ponieważ na jego mocy 
wprowadzone zostaną obowiązkowe wymiary minimalne dla ostrzeżeń i dla opakowań 
papierosów.

c) Identyfikowalność i zabezpieczenia

W dyrektywie 2001/37/WE przyznano Komisji uprawnienie do przyjęcia środków 
technicznych dotyczących identyfikowalności i identyfikacji, ale Komisja z niego nie 
skorzystała. Ze względu na rozwój pojęcia identyfikowalności, jaki miał miejsce w ostatnich 
latach, należy dostosować i uzupełnić przepisy dotyczące identyfikowalności i zabezpieczeń.

We wniosku przewiduje się unijny system śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań wyrobów 
tytoniowych w całym łańcuchu dostaw (z wyłączeniem szczebla detalicznego).

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby producenci i importerzy wyrobów 
tytoniowych zawarli umowy w sprawie przechowywania danych z niezależnymi stronami 
trzecimi, aby zapewnić niezależność systemu oraz jego pełną i stałą przejrzystość 
i dostępność dla państw członkowskich i Komisji.
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Wniosek zapewnia zgodność z wymogami dyrektywy, stwarza równe warunki konkurencji 
dla różnych podmiotów (obecnie tylko czterech największych producentów tytoniu jest 
zobowiązanych do wprowadzenia i stosowania systemu śledzenia ruchu i pochodzenia), 
ułatwia nadzór rynku i zwiększa możliwości konsumentów w zakresie sprawdzania 
autentyczności wyrobów tytoniowych.

d) Tytoń do stosowania doustnego

Utrzymany zostanie zakaz wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego (snusu), 
tak jak w dyrektywie 2001/37/WE. Z zakazu zwolniona jest Szwecja.

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.

e) Transgraniczna sprzedaż wyrobów tytoniowych na odległość

Transgraniczna sprzedaż wyrobów tytoniowych na odległość nie jest objęta zakresem 
dyrektywy 2001/37/WE.

We wniosku przewiduje się obowiązek zgłoszeniowy dla sprzedawców detalicznych 
wyrobów tytoniowych, którzy zamierzają prowadzić sprzedaż transgraniczną na odległość.

Wniosek pozwala państwom członkowskim na zobowiązanie sprzedawców detalicznych do 
wyznaczenia osoby fizycznej, która zapewnia zgodność z dyrektywą wyrobów dostarczanych 
konsumentom w danym państwie członkowskim. Przewiduje się także obowiązkowy system 
sprawdzania wieku.

Wniosek ułatwia prowadzenie legalnej działalności, nie likwidując żadnych kanałów 
sprzedaży, a jednocześnie umożliwia konsumentom legalny dostęp do wyrobów tytoniowych 
niedostępnych na ich krajowym rynku. Proponowane przepisy wzmacniają też skutki dla 
rynku wewnętrznego i zapobiegają nabywaniu wyrobów niespełniających wymogów 
dyrektywy, w tym wymogu zamieszczenia ostrzeżeń zdrowotnych w odpowiednim języku 
oraz przepisów dotyczących składników. Przepisy te skierowane są także przeciwko 
nabywaniu wyrobów tytoniowych przez osoby poniżej progu wiekowego. Niezamierzonym 
skutkiem ubocznym wniosku będzie zmniejszenie dostępności tańszych wyrobów 
niezgodnych z krajową polityką cenową.

f) Nowatorskie wyroby tytoniowe

Nowatorskie wyroby tytoniowe to wyroby zawierające tytoń, które nie są objęte żadną 
z określonych kategorii wyrobów (np. papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania 
papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygara, cygaretki, tytoń do żucia, tytoń do 
nosa lub tytoń do stosowania doustnego) i które są wprowadzane do obrotu po wejściu 
w życie przedmiotowej dyrektywy. Wyroby te będą musiały spełniać wymogi dyrektywy 
(np. w kwestii etykietowania i składników), aby zapewnić równe warunki konkurencji, 
a właściwość przepisów będzie zależeć od tego, czy używanie wyrobu obejmuje proces 
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spalania.

We wniosku przewiduje się także obowiązek zgłaszania nowatorskich wyrobów tytoniowych, 
a w ciągu pięciu lat od terminu transpozycji dyrektywy Komisja opublikuje sprawozdanie 
o zmianach sytuacji rynkowej dotyczącej tych wyrobów.

Wprowadzenie systemu zgłaszania nowatorskich wyrobów tytoniowych przyczyni się do 
zwiększenia bazy wiedzy o tych wyrobach pod kątem ewentualnych kolejnych zmian 
dyrektywy.

g) Wyroby zawierające nikotynę

Wyroby zawierające nikotynę nie są objęte dyrektywą 2001/37/WE. Państwa członkowskie 
przyjmowały do tej pory różne podejścia do regulacji tych wyrobów – traktowały je jako 
produkty lecznicze, stosowały do nich niektóre przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych lub 
nie regulowały ich w żaden sposób.

We wniosku przewiduje się, że wyroby zawierające nikotynę, w przypadku których poziom 
nikotyny przekracza 2 mg, stężenie nikotyny przekracza 4 mg na ml lub w wyniku ich użycia 
zgodnie z przeznaczeniem średnie maksymalne szczytowe stężenie nikotyny w osoczu
przekracza 4 ng na ml, mogą być wprowadzane do obrotu tylko po uzyskaniu pozwolenia 
jako produkty lecznicze na podstawie ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, oraz przy 
pozytywnym stosunku ryzyka do korzyści.

Wniosek usuwa obecnie występujące różnice między przepisami poszczególnych państw 
członkowskich oraz zróżnicowane traktowanie produktów do nikotynowej terapii zastępczej 
oraz wyrobów zawierających nikotynę, zwiększa pewność prawa i konsoliduje zmiany 
zachodzące w państwach członkowskich. Proponowane przepisy stanowią także zachętę do 
badań i innowacji w zakresie zaprzestania palenia, tak by zmaksymalizować korzyści dla 
zdrowia.

h) Wyroby ziołowe do palenia

We wniosku przewiduje się opatrywanie wyrobów ziołowych do palenia odpowiednimi 
ostrzeżeniami zdrowotnymi, aby informować konsumentów o niekorzystnych skutkach tych 
wyrobów dla zdrowia. Ponadto nie zezwala się na stosowanie na opakowaniach tych 
wyrobów żadnych elementów mogących wprowadzić konsumentów w błąd.

2. Przesłuchania

Tabaqueira (filia Philip Morris International), przedsiębiorstwo tytoniowe na Maderze i inne. 
Wytwórnia wyrobów tytoniowych na Wyspie Świętego Michała (Azory), której w dniu 
29 stycznia wysłuchały wspólnie następujące komisje parlamentarne: Komisja Spraw 
Europejskich, Komisja Gospodarki i Prac Publicznych oraz Komisja Zdrowia, wyraziła 
poparcie dla przyjęcia kompleksowych i proporcjonalnych ram ustawodawczych, które –
poparte dowodami – mogłyby stanowić skuteczną reakcję na ogólny niepokój wywoływany 
charakterystyką wyrobów tytoniowych w społeczeństwie, a w szczególności wśród organów 



PE506.347v01-00 8/11 CM\930214PL.doc

PL

zdrowia publicznego.

Jest jednak zdania, że przegląd dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych („wniosek 
dotyczący dyrektywy”), który przedstawiła Komisja Europejska, jest sprzeczny z zasadą 
pomocniczości, ponieważ jest nieproporcjonalny i niedostatecznie uzasadniony w różnych 
aspektach, a także nie zawsze uwzględnia specyfikę krajową i ignoruje negatywne skutki 
społeczno-gospodarcze, którym nie towarzyszą korzyści związane ze zdrowiem. 

Zwrócono także uwagę na wątpliwości dotyczące kompetencji UE w zakresie ustawodawstwa 
w związku z częścią z tych zagadnień, mając na uwadze, że te wybory polityczne nie są 
w zgodzie z działaniem rynku wewnętrznego i spowodują zaburzenie jego działania, co 
będzie miało istotny wpływ na zatrudnienie, konkurencję i dochody fiskalne, a wcale nie 
zagwarantuje osiągnięcia celów ochrony zdrowia.

Zauważono także, że UE nie ma ogólnej kompetencji ustawodawczej związanej ze zdrowiem 
publicznym. Polityka zdrowia publicznego jest prowadzona przez państwa członkowskie, 
a UE ma kompetencje pozwalające zaledwie rozwijać ich działania w celu wsparcia, 
koordynacji lub uzupełnienia działań państw członkowskich. W samym Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa o tym, że „Działania Unii są prowadzone 
w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie określania ich polityki 
dotyczącej zdrowia” (art. 168 ust. 7).

Ponieważ wybraną podstawą prawną do prezentacji wniosku dotyczącego dyrektywy jest 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jedynym celem wniosku, który 
związany jest z regulacją przepisów dotyczących rynku wewnętrznego (art. 114 Traktatu), jest 
narzucenie państwom członkowskim różnych środków związanych ze zdrowiem publicznym, 
zaniedbując ich negatywne efekty na sam rynek wewnętrzny. Jest zatem zdania, że wniosek 
dotyczący dyrektywy eliminuje możliwość zróżnicowania i innowacji wyrobów, ponieważ 
w sposób nieuzasadniony zakazuje niektórych istniejących już kategorii, a także zachęca 
państwa członkowskie do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, tak jak w przypadku 
„standardowych opakowań”, co siłą rzeczy spowoduje niespójny „zamęt” w istniejących 
procedurach prawnych w każdym z 27 państw członkowskich i nie przyczyni się w żaden 
pozytywny sposób do ułatwienia lub usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Podkreśla także, że zakazując wyrobów tytoniowych o ograniczonym ryzyku, Komisja 
Europejska pozbawia państwa członkowskie możliwości samodzielnego rozwinięcia 
rozwiązań strategicznych związanych z kontrolowanym dostępem obywateli do 
alternatywnych wyrobów tytoniowych o ograniczonym ryzyku, podobnie jak do tradycyjnych 
wyrobów tytoniowych. 

Komisja Spraw Europejskich, wspólnie z Komisją Zdrowia, wysłuchały 7 lutego delegacji
Japan Tobacco International (JTI), która jest zdania, że wniosek dotyczący dyrektywy 
odebrałby państwom członkowskim kompetencje bez wykazania, że parlamentom 
narodowym nie udałoby się osiągnąć tych samych lub lepszych rezultatów, co narusza po 
pierwsze zasadę pomocniczości, a po drugie zasadę proporcjonalności, ponieważ wniosek 
wykraczałby poza to, co jest konieczne do dążenia do celu rozwoju rynku wewnętrznego.

Skorzystano także z prawa do wystąpienia przed Zgromadzeniem Ustawodawczym 
Autonomicznego Regionu Azorów, które przewiduje art. 229 ust. 2 Konstytucji Republiki 
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Portugalii, a w omawianej sprawie art. 3 ust. 4 ustawy nr 43/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r., 
zmienionej ustawą nr 21/2012 z dnia 17 maja 2012 r.

Regionalne Zgromadzenie Ustawodawcze Azorów uważa, że wniosek dotyczący dyrektywy 
nie jest zgodny z zasadą pomocniczości i proporcjonalności.

Podkomisja Stałej Komisji Gospodarczej tego Zgromadzenia przedstawiła opinię, w której 
opowiedziała się przeciwko przyjęciu wniosku dotyczącego dyrektywy, podkreślając, że jego 
przyjęcie doprowadziłoby do zakłócenia funkcjonowania rynku wewnętrznego, oraz że 
wniosek narusza podstawowe prawa uchwalone w Traktatach.

W opinii podkreślono także, że produkcja tytoniu jest działalnością niezwykle istotną dla tego 
archipelagu, ściśle związaną z poziomem zatrudnienia bezpośredniego i pośredniego, 
z pozytywnymi zewnętrznymi efektami dla gospodarki oraz z generowanym dochodem 
fiskalnym, w związku z czym sprzeciwia się on – w imię zasady solidarności – stworzeniu 
zróżnicowanego systemu prawnego dla Autonomicznego Regionu Azorów.

Podkomisja Stałej Komisji Gospodarczej Zgromadzenia Ustawodawczego Autonomicznego 
Regionu Azorów postanowiła jednogłośnie negatywnie zaopiniować omawiany wniosek 
dotyczący dyrektywy.

W kwestii głosowania nad omawianym wnioskiem dotyczącym dyrektywy, Komisja Zdrowia 
jako ostatniego wysłuchała radcy ministra ambasady polskiej Dariusza Dudziaka (14 lutego), 
który także opowiedział się przeciwko omawianej analizie, zarówno pod względem analizy 
zasady pomocniczości, jak i zasady proporcjonalności.

3. Podstawa prawna

Przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy jest prezentowany zgodnie z ustaleniami 
art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

4. Zasada pomocniczości

Zgodnie z art. 5 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej UE może interweniować „tylko 
wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie (…) i (…) możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”. Zasada pomocniczości mówi o tym, że państwa 
członkowskie powinny mieć pierwszeństwo przed UE jeśli chodzi o działania, do których są 
uprawnione.

W Traktacie mówi się także o tym, że decyzje powinny być podejmowanie na poziomie 
najbliższym obywatelom, to znaczy – o ile to możliwe – na szczeblu krajowym. Ogólnie 
nakazuje UE wykazywanie ostrożności i określa, że ma podejmować działania (w obszarach, 
w których kompetencje posiadają zarówno UE, jak i państwa członkowskie) wyłącznie wtedy, 
gdy działania Wspólnoty skutecznie podnoszą wartość i dostarczają korzyści, których nie da 
się osiągnąć na poziomie lokalnym.

Ponieważ zdrowie publiczne to obszar wyłącznych kompetencji państw członkowskich, UE 
posiada jedynie kompetencje dotyczące wspierania, koordynacji lub uzupełniania działań tych 
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państw.

Ponadto Traktaty wymagają od UE poszanowania „obowiązków Państw Członkowskich 
w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia”.

Poniżej zaprezentowano trzy przykłady jasno ukazujące sprzeczność pomiędzy wnioskiem 
dotyczącym dyrektywy a zasadą pomocniczości:

• „Prohibicja” w segmencie papierosów o „regularnych rozmiarach” w Portugalii, 
poprzez dyspozycje związane z wymiarami ostrzeżeń zdrowotnych, jest brakiem 
poszanowania dla preferencji portugalskich konsumentów bez jakiegokolwiek uzasadnienia 
ani w planie ochrony zdrowia publicznego, ani w planie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Należy zauważyć, że Portugalia jest państwem członkowskim z faktycznie 
niskim poziomem spożywania tytoniu, wykazuje większy odsetek osób, które nigdy nie 
paliły, oraz jest wśród państw o najmniejszym wskaźniku spożywania tytoniu przez osoby 
poniżej progu wiekowego.

• We wniosku dotyczącym dyrektywy eliminuje się sprzedaż całej grupy produktów 
popularnie nazywanych „slimami”, „papierosami mentolowymi” i zakazuje tej sprzedaży. 
Ponadto zabrania się wprowadzania na rynek mniejszych niż 40-gramowe opakowań tytoniu 
do samodzielnego skręcania papierosów. Środki te nie przyczyniają się w żaden sposób do 
poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego.

• Oczekiwany zakaz związany z niektórymi wyrobami o ograniczonym ryzyku bez 
rozpatrzenia dowodów pokazałby, że UE powstrzymuje państwa członkowskie przez 
wprowadzeniem w życie swoich własnych strategii związanych z ograniczonym ryzykiem. 
Powyższy scenariusz nie jest tylko hipotetyczny, ponieważ już teraz istnieją państwa 
członkowskie, które stworzyły ramy prawne dotyczące wyrobów o ograniczonym ryzyku. 
Zakaz ingerowałby w kompetencje tych i innych państw członkowskich w kwestii określenia 
własnej polityki zdrowia publicznego.

Ogólnie można stwierdzić, że wniosek dotyczący dyrektywy nie przedstawia w jasny sposób 
korzyści płynących z przeniesienia z państw członkowskich na Komisję Europejską 
kompetencji w kwestii przepisów dotyczących tytoniu. Przekazanie kompetencji ma skutki na 
kwestie podlegające kompetencjom państw członkowskich, a przy tym dokonuje się w sposób 
nieprecyzyjny i niedostatecznie określa, w jaki sposób wpłynie na cele, które chce osiągnąć 
Komisja Europejska.

5. Zasada proporcjonalności

Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatu. Zatem gdy istnieje więcej niż jeden sposób 
dążenia do tego samego celu, należy wybierać ten, który okazuje się mniej wymagający przy 
dążeniu do tego celu.

Należy zauważyć, że wniosek dotyczący dyrektywy wykracza poza to, co jest konieczne do 
poprawienia funkcjonowania rynku, ze szkodą dla podstawowych zasad tych operatorów 
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gospodarczych (wolność działania na rynku zgodnie z zasadami konkurencji, wolność 
różnicowania oferowanych produktów, wolność korzystania z nabytych zgodnie z prawem 
znaków i oznaczeń posiadających znamiona odróżniające) oraz dorosłych konsumentów, 
mianowicie wolność wyboru indywidualnego, opartego na właściwej i proporcjonalnej 
informacji.

Ponadto wniosek dotyczący dyrektywy jest sprzeczny z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, który wymaga wyboru wariantu bardziej korzystnego spośród tych, które 
stanowią alternatywy, i który zwraca uwagę na konieczność unikania umniejszania proporcji 
problemów powstałych przy dążeniu do wyznaczonych celów.

Jednak poziom wymaganego materiału dowodowego i liczne rozstrzygnięcia zawarte we 
wniosku dotyczącym dyrektywy są w sposób oczywisty nieproporcjonalne i powinny na tej 
podstawie zostać uznane za niewłaściwe. Nie istnieją czynniki, które wskazywałyby na 
poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego lub przyczyniały się do osiągnięcia celów 
polityki zdrowotnej dzięki tym nieuzasadnionym środkom.

CZĘŚĆ III – OPINIA

Zgodnie z przedstawionymi uzasadnieniami i uwzględniając sprawozdanie odpowiedniej 
komisji, Komisja Spraw Europejskich jest zdania, że:

1. Omawiana inicjatywa narusza zasadę pomocniczości, ponieważ w sprawach, 
w którym UE dzieli kompetencje z państwami członkowskimi, UE może działać jedynie 
w celu osiągnięcia rezultatów, których nie da się osiągnąć na poziomie lokalnym, oraz 
ponieważ odbiera kompetencje państwom członkowskim bez wykazania, że parlamenty 
narodowe nie zdołałaby osiągnąć takich samych lub lepszych rezultatów, co jest ewidentnym 
i jasnym naruszeniem zasady pomocniczości.

2. Omawiana inicjatywa narusza zasadę proporcjonalności, ponieważ działania 
ustawodawcze UE nie powinny wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów 
Traktatów, ale także ponieważ inicjatywa wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
celu rozwoju rynku wewnętrznego, co jest jasnym naruszeniem zasady proporcjonalności.

3. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy nr 43/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r., zmienionej 
ustawą nr 21/2012 z dnia 17 maja 2012 r., projekt rezolucji załączony do niniejszej opinii 
powinien zostać przedstawiony na posiedzeniu plenarnym.

4. W kwestii zagadnień poruszonych w uzasadnieniach Komisja Spraw Europejskich 
będzie w dalszym ciągu brać udział w procesie ustawodawczym związanym z omawianą 
inicjatywą, w szczególności poprzez wymianę informacji z rządem.


