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Przedmiot: Petycja 0721/2011, którą złożył Vincent Grünberg (Niemcy) w sprawie 
ustawodawstwa dotyczącego wyrobów tytoniowych do stosowania doustnego

Petycja 0794/2011, którą złożył Joaquim Boadas de Quintana (Hiszpania) 
w imieniu Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives musicals 
(FECASARM) [Katalońskiej Federacji Stowarzyszeń na rzecz Zajęć Muzycznych 
w Czasie Wolnym], w sprawie zmiany art. 8 dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących 
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych

1. Streszczenie petycji 0721/2011

Składający petycję przedstawia argumenty za zniesieniem zakazu używania wyrobów 
tytoniowych do stosowania doustnego w Europie. Jest on zdania, że całkowity zakaz 
stosowania wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem produktów do palenia bądź żucia, takich 
jak snus, jest nieuzasadniony. Choć składający petycję zdaje sobie sprawę, że snus 
ma negatywny wpływ na zdrowie, sądzi on, że zagrożenie związane z używaniem tego 
rodzaju wyrobów tytoniowych jest mniejsze, ponieważ wyroby te nie łączą się z ryzykiem dla 
innych (bierni palacze). Ponadto zniesienie zakazu przyniosłoby państwom znaczne dochody 
z akcyzy.

Streszczenie petycji 0794/2011

Składający petycję domaga się zmiany art. 8 dyrektywy 2001/37/WE, który stanowi, 
że „państwa członkowskie zakazują wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych do 
stosowania doustnego, bez uszczerbku dla postanowień art. 151 Aktu Przystąpienia Austrii, 
Finlandii i Szwecji”, tak aby uczynić wyjątek dla snusu [szwedzkiej tabaki]. Składający 
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petycję twierdzi, że ten rodzaj tytoniu jest mniej szkodliwy dla zdrowia niż tytoń do palenia 
czy żucia, może potencjalnie przeciwdziałać negatywnym ekonomicznym skutkom zakazu 
palenia w miejscach publicznych i nie wpływa na osoby niepalące. Składający petycję uważa, 
że zakaz sprzedaży snusu jest sprzeczny z zasadą swobodnego przepływu towarów na 
europejskim jednolitym rynku.

2. Dopuszczalność

Petycję 0721/2011 uznano za dopuszczalną dnia 3 listopada 2011 r.
Petycję 0794/2011 uznano za dopuszczalną dnia 16 listopada 2011 r.
Zwrócono się do Komisji o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Autorzy petycji przytaczają argumenty za zmianą dyrektywy w sprawie wyrobów 
tytoniowych nr 2001/37/WE w taki sposób, aby tytoń nieprzeznaczony do palenia lub żucia, 
taki jak snus, mógł być wprowadzany do obrotu na rynkach we wszystkich państwach 
członkowskich UE. Są oni zdania, że zakaz sprzedaży snusu jest nieuzasadniony i twierdzą, 
że ryzyko zdrowotne związane z używaniem tego rodzaju tytoniu jest niższe niż ryzyko 
związane z jego paleniem, zarówno dla użytkowników (niewdychanie dymu papierosowego), 
jak i dla innych osób (uniknięcie biernego palenia tytoniu).
Autor petycji nr 721/2011 twierdzi również, że snus nie prowadzi do powrotu do palenia 
tytoniu, a także że państwa mogłyby uzyskać znaczne dochody z pobierania akcyzy za ten 
produkt, gdyby zniesiono zakaz jego używania.
Autor petycji nr 794/2011 twierdzi, że snus może potencjalnie zapobiec negatywnym 
skutkom gospodarczym zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych. Jest on również 
zdania, że zakaz sprzedaży snusu jest sprzeczny z zasadą swobodnego przepływu towarów na 
jednolitym rynku europejskim.

Zakaz wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego (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. Uzasadnieniem 
wprowadzenia zakazu używania snusu w 1992 r. było zatrzymanie ekspansji spożycia 
produktów szkodliwych dla zdrowia, które były nowością na rynkach państw członkowskich i 
które uważano za szczególnie atrakcyjne dla ludzi młodych. Zakaz stosowania tytoniu 
zażywanego doustnie 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 zażywanego doustnie (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

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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SCENIHR stwierdza, że produkty tytoniowe nieprzeznaczone do palenia są rakotwórcze 
(najczęściej atakowany narząd to trzustka), powodują zawał mięśnia sercowego i 
uzależnienie. U użytkowników obserwuje się abstynencyjny podobny do tego występującego 
u palaczy.

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 przyczynić się do większego spożycia nikotyny wśród młodzieży i zniweczyć skutki 
polityki antynikotynowej, ponieważ można je zażywać tam, gdzie palenie jest zabronione.

Komisja dokonuje aktualnie przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych nr 
2001/37/WE. Kwestia tytoniu do stosowania doustnego, w tym snusu, jest analizowana w 
kontekście oceny wpływu przeprowadzanej w związku z dokonywanym przeglądem. Poza 
skutkami zdrowotnymi i społecznymi poszczególnych opcji politycznych, ocena ta 
obejmować będzie również analizę ich skutków gospodarczych oraz ich wpływu na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.


