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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1738/2012, którą złożyła Lara Sabel (Niemcy) w sprawie zakazu 
sprzedaży papierosów mentolowych i cienkich papierosów

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję obawia się, że po wprowadzeniu zmian do ustawy tytoniowej zostaną 
zakazane cienkie i mentolowe papierosy. Składająca petycję, która sama jest palaczką, nie 
widzi powodu, dla którego UE miałaby zabraniać jej palenia takich papierosów. Uważa ona, 
że taki zakaz narusza jej podstawowe prawo do wolnego rozwoju jej osobowości bez szkody 
dla innych osób. Uważa ona, że UE posuwa się zbyt daleko w narzucaniu dojrzałym 
i odpowiedzialnym obywatelom tego, co mają robić.

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

Badania naukowe i dane rynkowe wykazały, że aromaty mają wpływ na rozpoczynanie 
palenia i przyczyniają się do niego. Aromaty takie jak mentolowy mogą przyczyniać się do 
rozpoczynania palenia, uzależnienia, wyboru marki, a także mogą utrudniać zaprzestanie 
palenia. Zwłaszcza mentol sprawia, że wyroby tytoniowe smakują lepiej, i daje fałszywe 
wyobrażenie co do ich szkodliwości. Państwa członkowskie rozpoczęły przyjmowanie 
środków służących regulowaniu/ograniczaniu aromatów, takich jak kapsułki mentolowe 
w Niemczech oraz wanilia we Francji. Dlatego też konieczna jest harmonizacja w celu 
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osiągnięcia spójnego podejścia. Również w ramowej konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu 
zaleca się jej stronom, w tym UE i Niemcom, aby podejmowały działania w tym obszarze.

W odniesieniu do cienkich papierosów w kilku badaniach stwierdzono, że opakowania 
cienkich papierosów kojarzone były z kobiecością, elegancją i szczupłością. Ponadto
stwierdzono, że kształty (np. cienki) i kolory (np. różowy, czarny, jeansowy niebieski) 
poszczególnych papierosów mogą dawać wrażenie, że są one mniej szkodliwe. W jednym 
badaniu stwierdzono, że palacze „cienkich” papierosów chętniej wierzyli, że niektóre
papierosy mogą być mniej szkodliwe i że papierosy marki, którą palą, mogą być odrobinę 
mniej szkodliwe. Elementy wprowadzające w błąd już zostały zakazane na mocy obecnej 
dyrektywy o wyrobach tytoniowych.

Rynek wewnętrzny wyrobów tytoniowych został już zharmonizowany na mocy obecnej 
dyrektywy o wyrobach tytoniowych, zaś wniosek Komisji jedynie aktualizuje i zwiększa 
obecny poziom harmonizacji. Wniosek jest zgodny również z podstawowym prawem prawa 
UE. Zobowiązania nałożone na producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów 
tytoniowych w tym kontekście są niezbędne w celu poprawy funkcjonowania wewnętrznego 
rynku przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia.

Wniosek

Wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy o wyrobach tytoniowych – wraz z przepisami 
dotyczącymi papierosów mentolowych i cienkich papierosów – jest obecnie omawiany przez 
Parlament Europejski i Radę. Ostateczny wynik tych obrad nie jest jeszcze znany.


