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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0997/2009, którą złożył Martin Eschenberg (Niemcy) w sprawie zmiany 
planów dotyczących umieszczania zdjęć ostrzegawczych na paczkach papierosów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że należy zmienić plany dotyczące umieszczania na paczkach 
papierosów zdjęć ostrzegawczych w charakterze środka zniechęcającego. Twierdzi on, że 
takie zdjęcia na opakowaniach niedbale wyrzucanych na ulicy mogłyby naruszać 
prawodawstwo dotyczące ochrony dzieci. Dalsza realizacja tych planów oznacza, iż nie 
będzie on już mógł pozwalać swoim dzieciom na zabawę poza domem bez nadzoru, ponieważ 
obawia się wpływu, jakie mogłyby mieć na nie takie ostrzegawcze fotografie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję wzywa Komisję do zmiany jej planów dotyczących umieszczania 
obrazkowych ostrzeżeń na paczkach papierosów, twierdząc, że szokujące zdjęcia mogą mieć 
negatywny wpływ na dzieci. Twierdzi on, że takie zdjęcia na paczkach niedbale wyrzucanych 
na ulicy mogłyby naruszać prawodawstwo dotyczące ochrony dzieci.

Na mocy dyrektywy 2001/37/WE o wyrobach tytoniowych1wszystkie wyroby tytoniowe 
przeznaczone do palenia muszą mieć nadrukowane jedno z dwóch ostrzeżeń ogólnych 
(„Palenie tytoniu zabija”/„Palenie tytoniu grozi śmiercią” lub „Palenie tytoniu poważnie 

                                               
1 Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 26.
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szkodzi Tobie i innym w Twoim otoczeniu”) na przedniej stronie opakowania oraz jedno z 
czternastu ostrzeżeń dodatkowych na tylnej stronie opakowania. Dyrektywa umożliwia 
państwom członkowskim uzupełnianie ostrzeżeń dodatkowych kolorowymi obrazkami. W 
maju 2005 r. Komisja przyjęła zbiór 42 obrazków, w skład którego wchodzą po trzy zdjęcia 
dla każdego z 14 dodatkowych ostrzeżeń dotyczących zdrowia. Dzięki temu państwa 
członkowskie mogą wybrać zdjęcia najlepiej dostosowane do ich mieszkańców.

Do tej pory ostrzeżenia obrazkowe zostały wprowadzone w Belgii (listopad 2006 r.), Rumunii 
(lipiec 2008 r.) i Wielkiej Brytanii (październik 2008 r.). Łotwa przyjęła ustawodawstwo, 
zgodnie z którym obowiązek stosowania ostrzeżeń obrazkowych wchodzi w życie w marcu 
2010 r. Ponadto według informacji uzyskanych od państw członkowskich również Francja, 
Węgry, Irlandia, Malta, Polska i Hiszpania w najbliższym czasie planują wprowadzenie 
ostrzeżeń obrazkowych. 

W drugim sprawozdaniu1 w sprawie stosowania dyrektywy 2001/37/WE o wyrobach 
tytoniowych, przyjętym w listopadzie 2007 r., Komisja wymieniła wprowadzenie obowiązku 
umieszczania ostrzeżeń obrazkowych jako jedną z możliwych poprawek wspomnianej 
dyrektywy. Środek ten jest obecnie analizowany w kontekście trwającej oceny wpływu w 
odniesieniu do ewentualnego przeglądu przedmiotowej dyrektywy. Na tym etapie jest zbyt 
wcześnie, aby przesądzać o rezultacie tej analizy. 

Dowody pokazują, że ostrzeżenia obrazkowe są bardziej skuteczne niż etykiety zawierające 
wyłącznie tekst, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa o zagrożeniu dla zdrowia, jakie 
powoduje tytoń, oraz o zachęcanie do rzucenia palenia, jak również zniechęcanie do 
rozpoczęcia palenia lub powrócenia do nałogu. Obrazki pozwalają konsumentom wyobrazić 
sobie charakter chorób spowodowanych paleniem tytoniu oraz umożliwiają przekazanie 
komunikatów związanych z ochroną zdrowia w jaśniejszy i bardziej sugestywny sposób.

W następstwie wprowadzenia zakazu reklamowania produktów tytoniowych ich opakowanie 
stało się głównym narzędziem marketingowym, ukierunkowanym w szczególności na 
potencjalnych nowych palaczy (dzieci i młodzież). Celem umieszczania obrazkowych 
ostrzeżeń dotyczących ochrony zdrowia na paczkach wyrobów tytoniowych jest zerwanie 
pozytywnych skojarzeń związanych ze stosowaniem wyrobów tytoniowych. Tym samym 
pozwala to na zniechęcanie dzieci i młodzieży do rozpoczynania palenia. 

W skład zestawu Komisji wchodzą bardzo różnorodne obrazki i to obowiązkiem państw 
członkowskich jest wybranie tych, które są najlepiej dopasowane do konsumentów 
mieszkających w danym kraju, z uwzględnieniem nawyków kulturowych, wrażliwości i 
kontekstu.

Komisja odnotowuje obawy wyrażone przez składającego petycję w odniesieniu do 
negatywnego wpływu, jakie obrazkowe ostrzeżenia zniechęcające do palenia tytoniu mogą 
mieć na dzieci. Jest jednak ona zdania, że obawę tę należy porównać z głównym celem tych 
ostrzeżeń, którym jest ochrona dzieci i młodzieży przed zachęcającym wpływem opakowań 
wyrobów tytoniowych i tym samym zapobiegnięcie rozpoczęcia przez nie palenia. Ponadto 
problem ten może zostać rozwiązany przez wybór przez państwa członkowskie obrazków 
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dostosowanych do społeczno-kulturowej specyfiki każdego kraju.


