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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0155/2013, którą złożył Clive Bates (Zjednoczone Królestwo), w sprawie 
zniesienia zakazu sprzedaży snusu (tytoniu do stosowania ustnego) poza 
granicami Szwecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że w dyrektywie 92/41/EWG w sprawie etykietowania wyrobów 
tytoniowych zakazano sprzedaży tytoniu do stosowania ustnego (snusu) poza granicami 
Szwecji, chociaż produkt ten pozytywnie wpływa na zdrowie stosujących go osób. Korzystają 
z niego osoby zdeterminowane do rzucenia palenia, dla których stanowi on substytut 
papierosów. Składający petycję uważa, że we wniosku Komisji dotyczącym przeglądu 
dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych zakaz ten zostanie podtrzymany z uwagi na 
niedostateczne, stronnicze i mylące uzasadnienie korzyściami dla zdrowia publicznego. 
Zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Zakaz używania tytoniu do stosowania ustnego (snusu) w UE wprowadzono w 1992 r. w celu 
zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a jednocześnie w celu 
utrzymania wysokiego poziomu ochrony zdrowia. W tym okresie snus był już produktem 
zabronionym w trzech państwach członkowskich. Powodem wprowadzenia zakazu używania 
snusu w 1992 r. było dążenie do zatrzymania ekspansji spożycia produktu szkodliwego dla 
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zdrowia, który był nowością na rynkach państw członkowskich i który uważano za 
szczególnie atrakcyjny dla ludzi młodych. Zakaz używania tytoniu do stosowania ustnego 
zapisano w art. 8 dyrektywy 2001/37/WE.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał ważność tego zakazu w wyroku z dnia 14 grudnia 
2004 r. (sprawa C-210/03). Trybunał potwierdził, że zakaz jest proporcjonalny do celu 
ochrony zdrowia. W wyroku Trybunał odniósł się do informacji naukowych dostępnych 
ustawodawcom wspólnotowym w czasie przyjmowania dyrektywy. 

Szkodliwy wpływ na zdrowie tytoniu do stosowania ustnego (snusu) oraz innych produktów 
tytoniowych nieprzeznaczonych do palenia potwierdził Komitet Naukowy ds. Pojawiających 
się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) w dniu 6 lutego 2008 r.1. 
Komitet stwierdził, że wszystkie produkty tytoniowe nieprzeznaczone do palenia zawierają 
substancje rakotwórcze, jednak w różnych ilościach, i wiążą się z licznymi niekorzystnymi 
skutkami dla zdrowia. Stwierdził ponadto, że tytoń nieprzeznaczony do palenia we 
wszystkich formach może powodować raka, zwiększa ryzyko śmierci wskutek zawału 
mięśnia sercowego i jest uzależniający.

Komisja jest świadoma, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat obniżył się poziom substancji 
rakotwórczych obecnych w snusie. Oznacza to, że szkodliwy wpływ na zdrowie tego 
produktu może różnić się od wpływu innych tradycyjnych produktów przeznaczonych lub 
nieprzeznaczonych do palenia. Jednakże nie oznacza to, że snus jest produktem bezpiecznym 
lub nieszkodliwym. Ponadto snus i inne produkty tytoniowe nieprzeznaczone do palenia 
mogą także ułatwić przyjmowanie nikotyny przez osoby młode i osoby niepalące, a także 
osłabić strategie na rzecz zerwania z nałogiem palenia tytoniu, jako że z takich produktów 
można korzystać w miejscach publicznych, w których palenie jest zabronione. Konieczne jest 
zatem ograniczenie ekspansji takich produktów do zakresu ich tradycyjnych zastosowań i 
rynków.

Wniosek

Wniosek Komisji o dokonanie przeglądu unijnej dyrektywy w sprawie produktów 
tytoniowych był przedmiotem dyskusji prawodawców (Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej) w 2013 r., natomiast w grudniu 2013 r. osiągnięto porozumienie w pierwszym 
czytaniu. Porozumienie to, zgodnie z którym zakaz stosowania snusu zostaje podtrzymany, 
ma zostać sformalizowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej wiosną 
2014 r. z myślą o wejściu w życie nowej dyrektywy UE w pierwszej połowie 2014 r.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf.


