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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1874/2012, którą złożyła Karla Kamp (Niemcy) w sprawie 
inicjaty:LN …w antynikotynowych Parlamentu Europejskiego

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża obawy, że przegląd dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych 
spowoduje zaklasyfikowanie wyrobów tytoniowych jako śmiertelnie niebezpiecznych 
substancji oraz zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i cienkich. Składająca petycję, 
która sama jest osobą palącą, nie rozumie, dlaczego UE miałaby dążyć do zakazania jej 
palenia tego rodzaju papierosów. Ma ona świadomość szkodliwych skutków, lecz jest zdania, 
że decyzja o paleniu lub powstrzymaniu się od palenia jest decyzją osobistą i wskazuje, że 
inne równie szkodliwe produkty i tryby życia nie podlegają tak rygorystycznym przepisom 
prawnym jak tytoń i jego palenie. Twierdzi ona, że nieelastyczne środki regulacyjne tego 
rodzaju spowodują załamanie się gospodarki rynkowej oraz uważa, że osoby palące są 
dyskryminowane i naruszane są ich indywidualne prawa. Stwierdza ona, że w tym przypadku 
UE posuwa się za daleko w ochronie swoich obywateli.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Wniosek Komisji z grudnia 2012 r. w sprawie zmiany dyrektywy o wyrobach tytoniowych 
opiera się na art. 114 Traktatu, a uzasadnia się go zaradzeniem nieprawidłowościom na rynku 
wewnętrznym wyrobów tytoniowych. Z punktu widzenia ochrony zdrowia wniosek skupia się 
na ochronie ludzi młodych. 70% palaczy zaczyna palić w wieku poniżej 18 lat, zaś 
konsumenci, którzy ukończyli 24 lata, statystycznie mają mniejsze szanse rozpocząć palenie. 
Niebezpieczeństwo polega na tym, że łatwiej rozpocząć palenie niż później wyjść z nałogu. 
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Innymi słowy, z punktu widzenia ochrony zdrowia głownym celem jest zniechęcenie 
młodych ludzi do palenia. W tym świetle wniosek skupia się na "produktach inicjacyjnych", 
np. na cienkich papierosach dla młodych dziewcząt czy papierosach silnie aromatyzowanych, 
takich jak mentolowe. 

Naturalnie kontrola spozycia tytoniu może odbywać się także za pomocą innych środków, 
takich jak podnoszenie podatków czy uregulowania dotyczące reklamy. Nie oznacza to 
jednak, że zaproponowane środki są nieskuteczne, co potwierdza doświadczenie innych 
systemów prawa na świecie.

Wniosek

Mając na uwadze, że wniosek ustawodawczy podlega obecnie rozpatrzeniu w Radzie i 
Parlamencie, Komisja nie jest już w stanie pomóc składającej petycję. W każdym razie 
Komisja uznaje zaproponowane środki za proporcjonalne. 


