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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1736/2012, którą złożyła Therese Misch (Niemcy) w sprawie ochrony 
przed skutkami palenia

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję uważa, że europejskie środki mające na celu ochronę obywateli przed 
skutkami palenia nie będą skuteczne. Uważa ona, że takie środki powinny być zastosowane 
nie wobec palaczy, lecz wobec przemysłu tytoniowego. Składająca petycję uważa na 
przykład, że powinno się zabronić dodawania uzależniającej nikotyny do produktów 
tytoniowych. Uważa ona, że przemysł jest w stanie wyprodukować produkty wolne od 
nikotyny, jednak nie chce tego zrobić, ponieważ zarabia na palaczach mnóstwo pieniędzy. 
Składająca petycję próbowała na własny koszt rzucić palenie, jednak nie udało jej się to, 
i zastanawia się, dlaczego terapie odwykowe dla alkoholików są finansowane z funduszu 
ochrony zdrowia, a nie dzieje się tak z terapiami mającymi na celu pomoc w rzucaniu palenia. 
Składająca petycję wzywa do bardziej uczciwego podejścia do problemów związanych 
z paleniem oraz do zmierzenia się z problemem u jego źródła, którym jest przemysł 
tytoniowy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Uwagi Komisji
Komisja przedłożyła niedawno wniosek dotyczący zmiany dyrektywy o wyrobach 
tytoniowych, którego celem jest wspieranie rynku wewnętrznego tychże wyrobów oraz, 
z punktu widzenia ochrony zdrowia, zmniejszanie atrakcyjności tych wyrobów 
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i dopilnowanie, aby obywatele byli odpowiednio informowani o zagrożeniach dla zdrowia 
związanych z ich spożyciem.
W odniesieniu do wyrobów zawierających nikotynę, takich jak nikotynowe terapie zastępcze 
i papierosy elektroniczne, celem wniosku jest ujednolicenie podejścia przyjmowanego przez 
państwa członkowskie wobec tych wyrobów przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości 
rozwinięcia przez nie ich pełnego potencjału jako wyrobów służących zaprzestaniu palenia 
poprzez objęcie ich ramami prawnymi dla produktów leczniczych w przypadku przekroczenia 
określonych limitów nikotyny. Dlatego też, z punktu widzenia ochrony zdrowia, celem 
wniosku jest przede wszystkim zapobieganie wzrostowi spożycia tytoniu wśród młodzieży 
oraz dopilnowanie, aby obecni użytkownicy wyrobów tytoniowych mieli alternatywę w 
postaci odpowiednio uregulowanych nikotynowych terapii zastępczych. Wniosek, wraz z 
kwestiami dotyczącymi wyrobów zawierających nikotynę, jest omawiany w Radzie i 
Parlamencie Europejskim. Ostateczny wynik tych obrad nie jest jeszcze znany.
Decyzje co do zwrotu kosztów zabiegów leczniczych należą głównie do zakresu kompetencji 
państw członkowskich.

Wniosek
Komisja uważa, że jej wniosek dotyczący zmiany dyrektywy o wyrobach tytoniowych 
przewiduje odpowiednie przepisy wykonawcze dotyczące wyrobów tytoniowych oraz 
wyrobów zawierających nikotynę.


