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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1939/2012, którą złożył Milen Iliev (Bułgaria), w sprawie 
wspierania papierosów smakowych w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec proponowanego zakazu obejmującego papierosy 
smakowe w UE. Jest on zdania, że decyzja dotycząca palenia stanowi jedną ze swobód 
obywatelskich, a zakazanie substancji smakowych mogłoby stanowić niebezpieczny 
precedens.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Składający petycję twierdzi, że decyzja o paleniu powinna należeć do wszystkich obywateli i 
uważa, jednocześnie uznając szkodliwość palenia, że legalne, nieszkodliwe substancje 
smakowe powinny być dozwolone. Składający petycję uważa, że zakazanie substancji 
smakowych stanowi niebezpieczny precedens prawny i że konsumenci powinni mieć ich 
swobodny wybór. Składający petycję popiera większe  ostrzeżenia zdrowotne na 
opakowaniach. 

Uwagi Komisji 

Wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych nie 
kwestionuje prawa wszystkich obywateli w wieku ustawowym do podjęcia decyzji o paleniu. 
Celem wniosku jest dalsza harmonizacja wewnętrznego rynku wyrobów tytoniowych w 



PE524.857v01-00 2/2 CM\1012888PL.doc

PL

sposób, który odzwierciedla ich szkodliwe działanie na zdrowie obywateli. Tym samym 
wniosek ma na celu ograniczenie atrakcyjności niektórych wyrobów tytoniowych, w stosunku 
do których wykazano, że zachęcają do rozpoczynania palenia i je ułatwiają, szczególnie w 
odniesieniu do młodych ludzi. Jak wykazała przeprowadzona przez Komisję ocena wpływu, 
papierosy o charakterystycznym smaku, taki jak mentolowy, ułatwiają rozpoczynanie palenia 
poprzez maskowanie ostrego smaku tytoniu, co w szczególności przyciąga młodych 
konsumentów. Ponadto konsumpcja tych wyrobów tytoniowych rośnie mimo ogólnego 
zmniejszenia się rynku tytoniu. 

Należy również zauważyć, że wniosek Komisji nie ma na celu zakazania poszczególnych 
substancji smakowych, lecz raczej wyrobów tytoniowych o charakterystycznych smakach, co 
nadal pozwala na zróżnicowanie wyrobów.

Wniosek

Komisja uważa, że zaproponowane przez nią środki są proporcjonalne i zgodne z podstawą 
prawną, a tym samym ułatwiają, przyjmując za podstawę wysoki poziom zdrowia 
publicznego, funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W chwili obecnej prowadzone są z Radą i 
Parlamentem Europejskim negocjacje dotyczące zmiany dyrektywy w sprawie wyrobów 
tytoniowych. Ostateczny wynik tych obrad nie jest jeszcze znany.


