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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1659/2012, którą złożyła Svetla Kostadinova (Bułgaria), w imieniu 
bułgarskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w sprawie 
wniosku dotyczącego jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję uważa, że proponowana poprawka do dyrektywy 2001/37/WE dotyczącej 
wyrobów tytoniowych powinna zostać dokładnie sprawdzona, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na kwestie dotyczące jednolitych opakowań, twierdząc, że proponowane środki nie 
rozwiążą problemu, ale w rzeczywistości udaremnią cel oraz podważą konkurencję rynkową.

Twierdzi również, że tego rodzaju polityka może stworzyć precedens dotyczący środków 
podejmowanych w innych sektorach, uważanych za generujące „szkodliwe” produkty i 
usługi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składająca petycję występuje głównie przeciwko wprowadzeniu jednolitych opakowań w 
ramach proponowanego przeglądu dyrektywy 2001/37/WE (dyrektywa w sprawie wyrobów 
tytoniowych). Załączone sprawozdanie zostało sporządzone przed przyjęciem wniosku przez 
Komisję (DG SANCO otrzymała sprawozdanie w dniu 28 listopada 2012 r.) i w związku z 
tym nie odnosi się do rzeczywistego wniosku, który jest obecnie negocjowany w Radzie i PE.
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Uwagi Komisji

Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych 
w dniu 19 grudnia 2012 r. Jego przyjęcie poprzedziła wnikliwa analiza gospodarczych, 
społecznych i zdrowotnych skutków środków politycznych. Towarzyszące wnioskowi 
Komisji sprawozdanie na temat oceny skutków zawiera obszerną analizę dowodów 
potwierdzających, że np. ostrzeżenia obrazkowe przyczyniają się lepiej niż same ostrzeżenia 
tekstowe do zwiększenia wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z używaniem 
tytoniu i do zmiany zachowań.

Wniosek jest ambitną, aczkolwiek wyważoną próbą zareagowania na największe, możliwe do 
uniknięcia zagrożenie dla zdrowia w UE – tj. konsumpcję wyrobów tytoniowych –
odpowiadające za blisko 700 000 zgonów rocznie w UE. W odniesieniu do zdrowia 
publicznego celem wniosku jest zniechęcenie młodych ludzi do rozpoczynania palenia. W 
tym kontekście Komisja wyraża zaniepokojenie, że 70% palaczy rozpoczyna palenie w wieku 
poniżej 18 lat, a 94% – w wieku poniżej 25 lat. Przepisy dotyczące etykietowania i 
opakowania mają na celu głównie zapewnienie, że informacje zdrowotne będą lepiej 
przekazywane konsumentom, co z kolei zniechęci do rozpoczęcia palenia i ułatwi jego 
rzucenie.

Wniosek nie przewiduje wprowadzenia „jednolitych opakowań” na szczeblu UE, natomiast 
umożliwia uczynienie tego na szczeblu państw członkowskich.

Wniosek

Wniosek Komisji nie wprowadza „jednolitych opakowań” na szczeblu UE. Wniosek ten, 
obejmujący kwestie związane z opakowaniem wyrobów tytoniowych, jest obecnie 
negocjowany w Radzie i w Parlamencie Europejskim. Ostateczny wynik tych dyskusji 
wymaga jeszcze ustalenia.


