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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1813/2012, którą złożył Krisztian Pifko (Węgry), z 2 857 podpisami 
internetowymi, w sprawie przywrócenia wolnego handlu płynami do 
papierosów elektronicznych na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na to, że na polecenie Sekretarza Stanu ds. Opieki Zdrowotnej 
w Ministerstwie Zasobów Ludzkich węgierscy funkcjonariusze celni zatrzymali i przejęli 
produkty przeznaczone do papierosów elektronicznych. Dokonano tego bez zmian 
właściwego prawa po latach zezwalania na wolny handel takimi towarami. Składający petycję 
twierdzi, że czyn ten narusza zasady prawa UE (swobodny przepływ towarów i usług), 
ponieważ stawia lokalnych przedsiębiorców i producentów w gorszym położeniu, gdyż 
produkty te można łatwo uzyskać w innych krajach. Zwraca się on do PE o zbadanie 
zgodności z prawem działania organów państwowych. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Wyroby zawierające nikotynę podlegają obecnie różnym regulacjom obowiązującym 
w poszczególnych państwach członkowskich. Jak wynika z informacji posiadanych przez 
Komisję, wyroby zawierające nikotynę, w których poziom nikotyny przekracza 1,5 mg 
nikotyny na jednostkę, a które nie zawierają ekstraktu tytoniowego lub są prezentowane jako 
środki wspomagające zaprzestanie palenia tytoniu, są uznawane na Węgrzech za produkty 
lecznicze „wedle funkcji”, zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 1 pkt 2 dyrektywy 



PE527.891v01-00 2/2 CM\1015881PL.doc

PL

2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi1. Wydaje się, że zawierające nikotynę papierosy elektroniczne 
(w większości których poziom nikotyny przekracza najprawdopodobniej próg wynoszący 
1,5 mg) rzeczywiście będą uznane przez Węgry za produkty lecznicze wedle funkcji, które 
podlegają zatwierdzeniu zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE.

Obecnie to państwa członkowskie, działając pod kontrolą sądów, podejmują decyzję o tym, 
który instrument prawny ma zastosowanie w przypadku kwalifikacji wyrobów zawierających 
nikotynę, takich jak papierosy elektroniczne2. Komisja nie jest zatem uprawniona do 
interweniowania w tej sprawie.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:27:32001L0083:PL:PDF

2 Wyrok w sprawie C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, 2013, ust. 42, 45, 47. Dotychczas nieopublikowany.


