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Streszczenie 
 
Wplyw uzywania tytoniu na poszczególnych ludzi i cala populacje jest opisany w 
rozdziale 1 niniejszego raportu. Palenie wciaz jest najwazniejsza pojedyncza przyczyna 
zgonów i chorób w Unii Europejskiej (UE), mimo postepów kontroli tytoniu. Co roku 
ponad 650.000 Europejczyków umiera z powodu palenia (jedna siódma zgonów w UE), a 
ponad 13 mln cierpi na ciezkie, chroniczne choroby spowodowane paleniem. Ustalono 
ponad wszelka watpliwosc, ze dym tytoniowy to wielkie srodowiskowe zagrozenie dla 
zdrowia, poniewaz zabija dziesiatki tysiecy niepalacych Europejczyków, a u wielu 
milionów wywoluje choroby spowodowane wdychaniem dymu wytwarzanego przez 
innych.  
 
Palenie ma szkodliwy wplyw na niemal kazdy organ ludzkiego ciala, powodujac przez to 
wiele chorób, ale dokladny zakres jego szkodliwosci nie zostal jeszcze zbadany, 
poniewaz nawet dzis, w 50 lat po odkryciu zwiazku miedzy paleniem i rakiem pluc, 
odkrywa sie coraz wiecej chorób powodowanych przez palenie. Wiadomo jednak, ze 
okolo polowy wszystkich regularnie palacych umrze z powodu palenia. Ci, którzy z 
powodu palenia umieraja w wieku srednim, traca srednio 22 lata zycia, a wieksza czesc 
pozostalych im lat przechorowuja.  
 
Kazdy kraj w Europie znajduje sie na odmiennym etapie epidemii tytoniowej, ale 
oczywiste jest, ze w nadchodzacych dziesiecioleciach kolejne miliony Europejczyków 
umra i beda chorowac w wyniku palenia. Wciaz rosnie liczba zgonów kobiet (których 
przyczyne mozna przypisac paleniu), a prawdziwego zasiegu epidemii wsród nich wciaz 
nie znamy. Nawet wsród mezczyzn liczba zgonów z powodu raka pluc ciagle jeszcze 
rosnie w czterech krajach UE. Coraz silniejszy staje sie zwiazek palenia z bieda, przez co 
zwiekszaja sie róznice stanu zdrowia w UE. Skutki uzywania tytoniu w UE sa 
zilustrowane krótkimi opisami smiertelnosci w pieciu krajach Europy.  
 
Z uwagi na to, ze wszystkim tym zgonom i chorobom mozna zapobiec, rozdzial 1 mówi 
tez o znaczeniu nikotyny w uzaleznieniu od tytoniu i o ogromnych korzysciach dla 
zdrowia wynikajacych z uwalniania sie od nalogu.  
 
Rozdzial 2 opisuje skutki produkcji, dystrybucji i sprzedazy wyrobów tytoniowych dla 
wszystkich Panstw Czlonkowskich UE. Uprawa tytoniu stanowi zaledwie niewielki procent 
rolnictwa w UE: tylko 1,3% gospodarstw produkuje tyton, uzywajac w tym celu 0,1% 
gruntów rolnych. Ponadto udzial Europy w swiatowych uprawach tytoniu zmniejsza sie od 
polowy lat 80.  
 
Mimo to tyton jest najbardziej subsydiowana uprawa w Europie w przeliczeniu na hektar. 
UE wydaje na te doplaty prawie 1 mld euro rocznie, czyli 2,3% budzetu Wspólnej Polityki 
Rolnej i 1,1% calego budzetu Komisji. UE podjela madra decyzje o wygaszeniu tych 
doplat do 2010 r. 
 
Produkcja tytoniu w UE/EFTA stale utrzymuje sie na poziomie okolo 25% swiatowej 
produkcji papierosów. UE jest importerem netto surowego tytoniu i eksporterem netto 
wyrobów tytoniowych, dostarczajac 20% swiatowej podazy. Zatrudnienie przy uprawie 
tytoniu i produkcji wyrobów tytoniowych to zaledwie 0,13% miejsc pracy w UE, przy czym 
wielkosc ta maleje. Wplyw kontroli tytoniu na zatrudnienie bedzie sladowy, poniewaz 
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pieniadze aktualnie wydawane na tyton i zwiazana z nim opieke medyczna beda 
wydawane na inne towary i uslugi albo oszczedzane na inwestycje w innych dziedzinach.  
 
Palenie naklada na UE znaczne obciazenia ekonomiczne. Koszty te sa ostroznie 
szacowane na 98-130 mld euro rocznie, czyli 1,04-1,39% PKB regionu w 2000 r. 
Rzeczywiste koszty niewatpliwie sa wyzsze i beda wciaz rosnac, jezeli nie zostana 
podjete wlasciwe kroki. Wzrost ten bedzie wynikal z wiekszej liczby palaczy w 10 nowych 
krajach UE, lepszej opieki zdrowotnej i rosnacego popytu na opieke medyczna. Koszty te 
musza pokrywac palacze, ale takze niepalacy, rzady i pracownicy. Doswiadczenie 
wskazuje, ze dla budzetu panstwa palenie jest obciazeniem netto, nawet po 
uwzglednieniu wszystkich podatków od tytoniu i oszczednosciach na swiadczeniach 
socjalnych spowodowanych przedwczesnymi zgonami palaczy.  
 
Oprócz VAT, Panstwa Czlonkowskie UE nakladaja na produkty tytoniowe akcyze, 
zarówno wedlug stawek ad valorem, jak i kwotowych. Rodzaj akcyzy ma wielki wplyw na 
kwote podatku od paczki papierosów i jest jednym z powodów znacznych róznic cen 
papierosów w poszczególnych Panstwach Czlonkowskich. Skuteczniejsze sa stawki 
kwotowe; latwiej tez nimi administrowac i bardziej sprzyjaja one realizacji celów w 
zakresie zdrowia publicznego w UE, poniewaz jednakowo zniechecaja do palenia 
wszystkich marek, a nie zachecaja do siegania po marki tansze.   
  
Rozdzial 2 wskazuje, ze aktualna stopa opodatkowania tytoniu w Panstwach 
czlonkowskich UE jest nizsza od stopy optymalnej z punktu widzenia potencjalnych 
dochodów. Wysokie podatki od tytoniu to zdecydowanie najbardziej efektywne kosztowo 
narzedzie kontroli tytoniu, generujace przy tym wyzsze dochody, nawet jezeli przemyt 
wciaz bedzie istnial. Dzieki nim podrozeja papierosy, na które wiekszosc mieszkanców 
UE wciaz jeszcze stac. Metody kontroli tytoniu nie oparte na cenach sa 
najskuteczniejsze, jezeli sa czescia kompleksowego programu kontroli tytoniu. Przemyt 
papierosów nie zniweczy pozadanego wplywu wyzszych podatków na konsumpcje 
tytoniu i dochody panstw, ale moze ten wplyw oslabic. 
 
Rozdzial 3 opisuje rozwój i ewolucje polityki kontroli tytoniu w UE od lat 80. w kontekscie 
stalego rozwoju samej UE, w tym rozszerzenia wspólnoty z szesciu panstw w 1957 r. do 
dziewieciu w 1973 r., dziesieciu w 1981 r., dwunastu w 1986 r., pietnastu w 1995 r. i 
dwudziestu pieciu w 2004 r. Jest to równiez historia dynamicznych interakcji miedzy 
instytucjami wspólnotowymi, miedzy tymi instytucjami i Panstwami Czlonkowskimi, 
miedzy Panstwami Czlonkowskimi oraz miedzy Wspólnota Europejska (WE) i panstwami 
i organizacjami zewnetrznymi, takimi jak Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO). 
 
Kazdy akt prawny wydany przez UE – dyrektywa, rozporzadzenie, uchwala lub zalecenie 
– musi miec podstawe prawna w traktatach ustanawiajacych UE. Do chwili obecnej 
wszystkie pakty prawne dotyczace znakowania, reklamy i produktów byly oparte na 
przepisach dotyczacych rynku wewnetrznego – artykul 95 WE (poprzednio artykul 100a 
WE) – a nie na przepisach dotyczacych zdrowia publicznego (artykul 152), które nie 
pozwalaja na tego rodzaju akty prawne. Czesciowo spowodowalo to zakwestionowanie 
czterech z szesciu aktów prawnych dotyczacych znakowania, marketingu i regulacji 
produktów tytoniowych przyjetych od 1989 r. Branza tytoniowa podjela tez inne czynnosci 
prawne przeciw Komisji, podwazajac inne aspekty procesu legislacyjnego. Mimo to 
poczyniono znaczne postepy, chociaz kontrola tytoniu w Europie bylaby znacznie 
bardziej zaawansowana, gdybysmy dysponowali specjalnymi podstawami prawnymi w 
zakresie zdrowia publicznego. 
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Od 1987 r. kontrola tytoniu lezy w centrum zainteresowania polityki zdrowia publicznego 
WE. Mozna wyróznic cztery wielkie obszary: zdrowie publiczne, opodatkowanie, BHP i 
rolnictwo. Znaczna czesc wspólnotowej polityki kontroli tytoniu zainicjowala Dyrekcja 
Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta (poprzednio DGV – 
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Spraw Spolecznych). Do chwili obecnej wynikiem 
realizacji tej polityki sa miedzy innymi dyrektywy w sprawie reklamy, oznakowania tytoniu 
i poziomu substancji smolistych, dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych, akty w 
sprawie opodatkowania tytoniu, dyrektywy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
ograniczajace palenie w miejscu pracy, dwie konferencje zorganizowane wspólnie z 
WHO, trzy konferencje Prezydencji UE i pomoc w innych europejskich konferencjach w 
sprawie kontroli tytoniu. WE podpisala równiez Konwencje Ramowa w sprawie Kontroli 
Tytoniu (KRKT) i podjela skuteczne dzialania przeciw przemytowi tytoniu w niektórych 
Panstwach czlonkowskich.  
 
Rozdzial 3 opisuje wklad programu Europa Przeciw Rakowi (EPR) w sukces 
wspólnotowej polityki zapobiegania paleniu tytoniu. Najwazniejsze czynniki jej sukcesu to 
wsparcie polityków wysokiego szczebla, komitet ekspertów w dziedzinie onkologii, 
specjalny zespól Komisji Europejskiej, wspólpraca z najwazniejszymi zainteresowanymi 
stronami, dobra strategia medialna, aktywne podejscie prawodawstwa i wsparcie 
inicjatyw legislacyjnych badaniami prowadzonymi przez specjalistyczna instytucje.  
 
Od 1985 r. Rada jest bardzo aktywna w dziedzinie zdrowia, a kontrola tytoniu to jeden z 
jej priorytetów. W latach 1988–2003 Rada Zdrowia spotkala sie 35 razy; kontrola tytoniu 
znalazla sie w porzadku obrad 31 razy. 
 
Debata w sprawie reklamy tytoniu w UE trwa od 15 lat, choc w tej chwili w 18 panstwach 
UE obowiazuje zakaz reklamy tytoniu. Pierwsza dyrektywa WE w sprawie oznakowania 
tytoniu przyniosla ogromne skutki. Dyrektywy sa dla Panstw Czlonkowskich 
obowiazujace, dlatego nawet te panstwa, w których prawie nie istnieja przepisy w 
zakresie kontroli tytoniu musialy zaostrzyc ostrzezenia zdrowotne, a prawo UE stalo sie 
wzorem dla wielu panstw, które chca do niej przystapic.  
 
Polityka tytoniowa WE wplynela równiez na kraje spoza UE. Na przyklad w Szwecji 
polityko kontroli tytoniu ustabilizowala sie w latach 80. Program EPR (w którym Szwecja 
uczestniczyla) zawieral kilka propozycji, które z punktu widzenia Szwecji wydawaly sie 
wtedy radykalne i kontrowersyjne. Program EPR ozywil kontrole tytoniu w Szwecji w 
latach 90. Prawo WE wzmocnilo równiez Konwencje Ramowa WHO. 
 
Z tego powodu rozdzial 3 wykazuje, ze - mimo opierania prawodawstwa w dziedzinie 
zdrowia publicznego na podstawach prawnych rynku wewnetrznego – WE podjela w 
ostatnich 20 latach szereg dzialan zmierzajacych do kontroli tytoniu, które wywarly 
ogromny wplyw na UE i poza jej granicami. Ratyfikacja KRKT przez wszystkie 25 Panstw 
Czlonkowskich zapewni uchwalenie wszechstronnych zakazów reklamy tytoniu na 
szczeblu krajowym w ciagu 5 lat od ratyfikacji, co zrekompensuje uniewaznienie 
Dyrektywy w sprawie reklamy tytoniu z 1998 r. W ten sposób regulacje dotyczace 
wyrobów tytoniowych i palenie w miejscu pracy zostana dwoma najpilniejszymi zadaniami 
z dziedziny kontroli tytoniu stojacymi przed WE i Panstwami Czlonkowskimi w najblizszej 
dekadzie.  
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Rozdzial 4 informuje o zwiazkach miedzy finansowaniem programów kontroli tytoniu i 
uzywaniem tytoniu. Generalnie, im wiecej wydaje sie na kontrole tytoniu, tym mniej 
rozpowszechnione jest palenie. Analiza danych z USA wskazuje, ze wydatki na kontrole 
tytoniu zawsze zmniejszaja sprzedaz papierosów. Skutecznosc kampanii w srodkach 
masowego przekazu zalezy od ich skali i czasu trwania. Wydatki musza byc dostatecznie 
duze, aby dotrzec do palaczy dostateczna liczbe razy i przez dostateczny czas. W duzym 
stopniu dzieki takim wydatkom liczba palaczy w Massachussetts spadla z 23,5% w 1990 
r. do 19% w 1999; byl to spadek czterokrotnie wiekszy, niz w innych stanach USA. I 
odwrotnie: chociaz spadek liczby palaczy w Wielkiej Brytanii od 1970 r. do lat 90. byl 
najwiekszy na swiecie w tym czasie, ale teraz znacznie sie zmniejszyl i – przy obecnej 
tendencji – nie osiagnie wartosci z Massachussetts przez kolejne 20 lat. 
 
Osrodki Kontroli i Prewencji Chorób w USA oceniaja, ze pelna skutecznosc programów 
kontroli tytoniu wymaga od stanów wydatków w wysokosci 1-3 dolarów na osobe rocznie 
przez dostatecznie dlugi okres. Zalecily równiez minimalne i maksymalne poziomy 
wydatków. Dla Kalifornii zalecily maksimum w wysokosci 17 dolarów na osobe rocznie i 
minimum w wysokosci 6 dolarów. Rzeczywiste wydatki wynosza 4 dolary na osobe. W 
Massachussetts rzeczywiste wydatki wynosily 7 dolarów. W Wielkiej Brytanii kwota ta 
wynosi obecnie nieco ponizej 2 dolarów rocznie, czyli trzykrotnie mniej, niz zalecane 
minimum dla Kalifornii, ale i tak w UE Wielka Brytania wydaje najwiecej. W UE 
rzeczywiste liczby z Massachussetts oznaczaja 5,7 euro na osobe, czyli 2.600 mln euro 
rocznie, a nawet wydatki Wielkiej Brytanii przeliczone na cala UE wynosza 740 mln euro 
rocznie wydanych na kontrole tytoniu. Oznacza to, ze Panstwa Czlonkowskie UE wydaja 
o wiele za malo na kontrole tytoniu. 
 
Kraje europejskie dostarczaja dowodów na skutecznosc róznych elementów polityki. 
Belgia, Holandia, Polska i Wielka Brytania niedawno udowodnily, ze wieksze i bardziej 
widoczne ostrzezenia zdrowotne sa duzo skuteczniejsze i jest to róznica wymierna. W 
sprawie zakazu reklamy Bank Swiatowy stwierdzil, ze najobszerniejsze restrykcje 
zmniejszylyby konsumpcje w krajach o wysokim dochodzie o ponad 6%. Szacunek ten 
sugeruje, ze unijny zakaz reklamy (cofniety) zmniejszylby spozycie papierosów o prawie 
7%. Dzialania UE przeciw przemytowi zmniejszyly przemyt na szczeblu Panstw 
Czlonkowskich, co jest szczególnie widoczne w Hiszpanii – jednym z niewielu krajów, 
które skutecznie zwalczyly przemyt. W latach 1995–2002 udzial przemycanych 
papierosów w rynku spadl z 16% do 2%. Weryfikowane sa dowody wplywu nowych uslug 
medycznych w Wielkiej Brytanii, które wykazuja, ze skutecznie docieraja one do palaczy 
w obszarach biedy, dzieki czemu moze sie zmniejszyc nierównosc w dziedzinie ochrony 
zdrowia. 
 
Trzeba zwiekszyc wydatki na badania wspierajace polityke kontroli tytoniu w UE. Pilnie 
potrzebne sa pomiary liczby palaczy przy pomocy standardowej metodologii. Badania te 
trzeba prowadzic corocznie, jezeli to mozliwe, a ich wyniki nalezy oglaszac, aby 
obywatele Europy mogli ujrzec efekty polityki kontroli tytoniu. 
 
Palenie jest w coraz wiekszym stopniu domena nizszych grup spoleczno-ekonomicznych, 
dlatego dotarcie do tych grup ma podstawowe znaczenie dla zmniejszenia konsumpcji 
tytoniu w Europie. Aby sprostac temu wyzwaniu, kompleksowa polityka kontroli tytoniu 
powinna w pelni realizowac srodki dostosowane do potrzeb nizszych grup spoleczno-
ekonomicznych, a badania liczby palaczy powinny dzielic dane wedlug statusu 
spoleczno-ekonomicznego. 
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Rozdzial 4 okresla nastepujace dzialania jako najwazniejsze metody kontroli tytoniu, 
które powinny miec pierwszenstwo we wszystkich programach kontroli tytoniu: podwyzki 
cen poprzez wyzsze opodatkowanie; calkowite zakazy reklamy i promocji wszystkich 
produktów tytoniowych, znaków firmowych i marek; zakazy/ograniczenia palenia w 
miejscu pracy; dokladniejsza informacja dla konsumentów, w tym antyreklama (publiczne 
kampanie informacyjne), obecnosc w srodkach przekazu i publikowanie wyników badan; 
duze, bezposrednie ostrzezenia zdrowotne na pudelkach papierosów i innych produktów 
tytoniowych i wreszcie leczenie uzaleznionych, w tym lepszy dostep do lekarstw. 
 
Rozdzial 5 mówi, ze niezbedna jest takze regulacja samych produktów tytoniowych przez 
rzad, chociaz nie moze ona odwracac uwagi od innych istotnych elementów kontroli 
tytoniu przedstawionych powyzej. Do chwili obecnej regulacja ta koncentruje sie na 
maszynowych pomiarach zawartosci substancji smolistych, nikotyny i tlenku wegla (CO) 
oraz skladzie produktów. Zlozonosc papierosów i innych wyrobów tytoniowych wymaga 
jednak nowych, bardziej wszechstronnych przepisów zmierzajacych do zmniejszenia ich 
szkodliwosci poprzez koncentracje na pewnych parametrach, w tym na charakterystyce 
produktów i emisji substancji szkodliwych, ekspozycji, szkodliwosci, ryzyku 
zachorowania, roszczeniach i badaniach oraz nadzorze. Ponadto, biorac pod uwage, ze 
wyroby tytoniowe sa zlozonymi przyrzadami dozujacymi nikotyne oraz ze mozliwe jest 
rozpowszechnianie nowych wyrobów tytoniowych i nikotynowych w najblizszej 
przyszlosci, regulacje beda musialy uwzglednic podstawowa role nikotyny w uzywaniu 
tytoniu i stworzyc ramy konstruktywnej oceny róznych produktów.  
 
Kompleksowe ramy prawne nakreslone w rozdziale 5 beda wymagaly znacznie 
wiekszych umiejetnosci i wiedzy technicznej, niz obecnie. Dlatego konieczne jest 
zwiekszenie mozliwosci regulacji. 
 
Rozdzial 6 opisuje rozlegle, szeroko zakrojone, systematyczne dzialania branzy 
tytoniowej w celu wywarcia wplywu na polityke kontroli tytoniu w Europie. Oczywiste jest 
istnienie konsekwentnej strategii marketingowej skierowanej do osób zainteresowanych, 
odzwierciedlajacej te, która jest kierowana do konsumentów. W obu wypadkach cel jest 
ten sam: wplyw na zachowania; w przypadku konsumentów chodzi o zachowania 
zwiazane z paleniem, a w przypadku osób zainteresowanych – na ich zachowania 
zwiazane z prawodawstwem, lobbingiem i praca zawodowa. Wspólnym celem tych 
dzialan jest zwiekszenie rentownosci i trwalosci przedsiebiorstwa. Konsekwencja jest 
bezprecedensowa szkoda dla zdrowia publicznego w Europie.   
 
Strategie “marketingu osób zainteresowanych” stosowanego przez branze tytoniowa 
obejmuja identyfikacje zagrozen i szans, aby zminimalizowac te pierwsze i wykorzystac 
te drugie. Na przyklad w 1998 r. zagrozeniem byl zakaz reklamy, ale udalo sie go 
zaatakowac przy pomocy sprzyjajacych Panstw Czlonkowskich, zasady pomocniczosci i 
stosunkowo slabych w UE przepisów dotyczacych zdrowia publicznego. Branza zadala 
sobie równiez wiele trudu, aby zidentyfikowac potencjalnych sojuszników, pozyskac ich 
dla sprawy i zawrzec z nimi odpowiednie transakcje. Sojusznicy ci rekrutowali sie z 
róznych srodowisk: od grup walczacych o prawa szeregowych palaczy do glów panstw. 
Zidentyfikowano równiez przeciwników, którzy byli potem obiektem ataków. 
Systematyczne próby zaatakowania WHO sa najjaskrawszym przykladem, ale wysilki 
kierowano równiez przeciw mniejszym organizacjom, takim jak Miedzynarodowa Agencja 
Badan nad Rakiem (IARC) i Europejskie Biuro Prewencji Palenia. 
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Raport wskazuje, ze marketing branzy tytoniowej jest skuteczny, a implikacje tego 
sukcesu sa bardzo powazne. Na przyklad, w jednym z istotnych obszarów polityki, tzn. 
kontroli komunikacji marketingowej, branzy udalo sie opóznic i usunac kluczowa 
europejska dyrektywe. Kiedy w 2003 r. podobny zakaz reklamy wprowadzono w Wielkiej 
Brytanii, rzad obliczyl, ze uratuje on zycie okolo 3.000 ludzi rocznie. Oznacza to, ze 
sukces branzy tytoniowej w walce z zakazem reklamy kosztuje zycie dziesiatek tysiecy 
osób.  
 
W pewnym sensie marketingu tego mozna sie bylo spodziewac. Próby wywarcia wplywu 
na prawodawców to normalna praktyka w biznesie. Tyton nie jest jednak zwyczajna 
branza. Papierosy sa wyjatkowo szkodliwe, a liczba chorób i przedwczesnych zgonów 
spowodowanych przez tyton nie ma sobie równych. Do coraz surowszych ograniczen 
marketingu tytoniu skierowanego do konsumentów doprowadzilo zagrozenie zdrowia 
publicznego. Jednak z drugiej strony marketing skierowany do osób zainteresowanych 
nie podlega zadnym ograniczeniom i – byc moze – z punktu widzenia branzy tytoniowej 
jest tym wazniejszy.  
 
Dlatego jak najszybciej nalezy powstrzymac starania branzy o wywarcie wplywu na 
polityke kontroli tytoniu w Europie. Jedna z mozliwosci to calkowita regulacja rynku 
tytoniowego, która to metoda likwiduje wszelkie formy marketingu skierowanego do 
zainteresowanych i do konsumentów. 
 
Rozdzial 7 raportu zawiera zalecenia dotyczace kontroli tytoniu w UE w przyszlosci. 
 
1.  Zalecenia w zakresie organizacji i struktury: mozliwosci 

inwestycyjne i regulacyjne. 
 
• Panstwa Czlonkowskie i WE musza potwierdzic swoje zaangazowanie w kontrole 

tytoniu o redukcje zachorowalnosci i smiertelnosci zwiazanej z tytoniem poprzez 
jak najszybsza ratyfikacje i wdrozenie KRKT. W celu wdrozenia KRKT wszystkie 
Panstwa Czlonkowskie beda musialy opracowac i wdrozyc wszechstronne 
strategie kontroli tytoniu obejmujace prewencje, ochrone, hamowanie i redukcje 
szkód. KRKT nalezy wdrozyc zgodnie z najsurowszymi standardami 
dopuszczonymi przez konstytucje krajowe.  

 
• Wdrozenie wszechstronnych strategii kontroli tytoniu bedzie wymagac znacznie 

wiekszych inwestycji w WE. Ekonomia dowodzi, ze interwencje w zakresie kontroli 
tytoniu sa druga co do skutecznosci metoda wydatkowania srodków 
przeznaczonych na ochrone zdrowia po szczepieniach dzieci. Osrodki Kontroli i 
Prewencji Chorób w USA zalecaja dla USA wydatki rzedu 4,8-12,73 euro na 
osobe. Ten sam poziom nalezy przyjac w UE. Z uwagi na niewielkie obecnie 
srodki przeznaczane przez Panstwa Czlonkowskie na zapobieganie paleniu 
zaleca sie, aby Panstwa Czlonkowskie niezwlocznie podwyzszyly wydatki na 
osobe o 1-3 euro.  

 
• Wdrozenie wszechstronnych strategii kontroli tytoniu bedzie równiez wymagac 

znacznie wiekszych mozliwosci i kompetencji w dziedzinie prawodawstwa. 
Najlepiej byloby, aby Panstwa Czlonkowskie utworzyly specjalne krajowe agencje 
koordynujace strategie kontroli tytoniu. Instytucje te moglyby dzialac w ramach 
ministerstwa odpowiedzialnego za polityke zapobiegania paleniu, instytutu 
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zdrowia publicznego albo niezaleznie. Konieczne bylyby odpowiednie 
kompetencje w zakresie prawodawstwa, aby uwzglednic róznorodnosc przepisów 
dotyczacych tytoniu.  

 
• WE ma do odegrania wielka role w zakresie koordynacji i wsparcia strategii 

krajowych i ulatwiania wspólpracy miedzy rzadami Panstw Czlonkowskich. W 
Europie przeznacza sie na dzialania w zakresie kontroli tytoniu znacznie mniej 
srodków niz w innych krajach, na przyklad w USA i Kanadzie. Dzialania na 
szczeblu europejskim maja zasadnicze znaczenie z powodu miedzynarodowego 
zasiegu branzy tytoniowej i koniecznosci ulatwienia wymiany informacji i 
propagowania najlepszych praktyk. Pewne dzialania o korzystnym stosunku 
skutecznosci do kosztów mozna podjac na szczeblu ponadnarodowym. Dlatego 
raport zaleca, aby zapewnic srodki na szczeblu europejskim i utrzymywac je w 
przyszlosci. Obecne europejskie zródla finansowania, takie jak Fundusz 
Tytoniowy, nalezy przeznaczyc na najskuteczniejsze sposoby zapobiegania 
paleniu i wykorzystywac do uzupelnienia dzialan Panstw Czlonkowskich. Srodki 
przeznaczone na kontrole tytoniu powinny pozostac na poziomie przewidzianym 
dla Funduszu Tytoniowego w latach 2006-2008.  

 
• Na szczeblu WE trzeba zapewnic wieksza liczbe pracowników kontrolujacych 

tyton, aby wspomóc te prace. Przede wszystkim trzeba znacznie zwiekszyc liczbe 
osób dzialajacych w zakresie oceny i regulacji produktów tytoniowych w Komisji i 
Panstwach Czlonkowskich i zapewnic niezbedne umiejetnosci techniczne. W 
Panstwach Czlonkowskich pracownicy tacy mogliby dzialac w opisanych powyzej 
agencjach kontroli tytoniu. Na szczeblu europejskim mozna tego dokonac poprzez 
zwiekszenie obecnych mozliwosci Komisji Europejskiej i/lub utworzenie 
europejskiej agencji regulujacej produkty tytoniowe i nikotynowe. Eksperci 
tworzacy niniejszy raport zgadzaja sie, ze europejska agencja bylaby najlepsza i 
najwlasciwsza odpowiedzia w ramach obecnych unijnych przepisów dotyczacych 
innych produktów, takich jak produkty farmaceutyczne, zywnosc i kosmetyki.  

 
• Zakres dzialania takiej agencji obejmowalby wszystkie aspekty projektowania i 

marketingu produktów tytoniowych i nikotynowych oraz analize i ocene ryzyka. 
Ostatecznie moglaby ona miec prawo do zlecania i prowadzenia badan wszelkich 
aspektów produktów tytoniowych i nikotynowych, polityki i interwencji w zakresie 
kontroli tytoniu oraz wyrazania zgody na dopuszczanie produktów do obrotu.  

 
• Zanim bedzie mozna zwiekszyc mozliwosci regulacji, trzeba jak najszybciej 

utworzyc wielodyscyplinarny komitet doradczy ds. regulacji produktów tytoniowych 
na szczeblu europejskim, aby doradzal w zakresie regulacji tytoniu.  

 
• Wszystkie osoby zajmujace sie przepisami, aspektem naukowym i doradztwem 

musza byc wolne od jakichkolwiek wplywów branzy tytoniowej.  
 
• Spoleczenstwo obywatelskie musi miec wieksze mozliwosci kontroli tytoniu. 

Potrzebna jest wspólpraca z wieksza liczba osób zainteresowanych w 
spoleczenstwie, aby zapewnic sukces strategii zapobiegania paleniu. Organizacje 
pozarzadowe, zawodowe i inne strony zainteresowane dzialajace w dziedzinach 
dotknietych epidemia tytoniowa powinny dolozyc staran, aby zareagowac 
odpowiednio do skali problemu w zakresie, na jaki pozwalaja zasoby finansowe. 
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1.1. Zapotrzebowanie na wieksze mozliwosci prowadzenia badan  
 
• Historyczne doswiadczenia regionu europejskiego oraz dzialania podejmowane w 

panstwach na calym swiecie dostarczaja obfitego materialu do badan 
skutecznosci polityki kontroli tytoniu na poziomie populacji, ale raport odkrywa 
duza luke w podstawach polityki kontroli tytoniu i próbnych interwencji. Dlatego 
mocne podstawy naukowe kontroli tytoniu i interwencji maja zasadnicze 
znaczenie dla wiekszego zrozumienia przez spoleczenstwo wplywu tytoniu na 
zdrowie i kierowania srodków na jego kontrole. 

 
• Nalezy zwolac seminarium badawcze na szczeblu europejskim, aby ocenic 

mozliwosci prowadzenia badan w UE i na skale miedzynarodowa, koordynacje i 
wielkosc srodków oraz opracowac skoordynowana strategie badan UE nad 
tytoniem.  

 
• W krótkim terminie, zanim bedzie mozna stworzyc i zrealizowac taka strategie, 

ustalono najpilniejsze priorytety badawcze, aby poznac prawdziwa skale epidemii 
tytoniowej: lepsze dane kontrolne, zharmonizowane metodologie badan, np. 
gromadzenie danych o liczbie palaczy i smiertelnosci przy pomocy 
wystandaryzowanej metodologii, regularne pomiary indywidualnej ekspozycji na 
dym w populacjach i pomiar efektów polityki kontroli tytoniu i interwencji (w tym ich 
wplywu na poszczególne plcie i nierównosci). Aby sfinansowac te priorytety, 
trzeba ustalic zapotrzebowanie na fundusze w WE lub wykorzystac pozostala 
kwote Funduszu Tytoniowego.  

 
• Konieczne bedzie przeznaczenie wiekszych kwot na badania nad tytoniem. Na 

szczeblu UE na badania nad tytoniem trzeba przeznaczyc osobny budzet w 
nastepnym Ramowym Programie Badan (2006–2010). Kwota powinna 
odpowiadac tej, która podaly Krajowe Instytuty Zdrowia w USA (obecnie 450 mln 
euro rocznie lub, proporcjonalnie do populacji, 680 mln euro). Europejskie pozycje 
budzetowe, takie jak szósty program ramowy, nalezy zastosowac do badan nad 
tytoniem.  

 
• Lepsza struktura organizacyjna badan nad uzywaniem tytoniu objelaby utworzenie 

sieci badan nad kontrola tytoniu oraz osrodków badawczo-szkoleniowych w calej 
Europie. Poszczególne kraje musza miec wieksze mozliwosci tworzenia strategii 
badan nad kontrola tytoniu, koordynacji programów krajowych i nadzorowania ich 
wdrazania w koordynacji z krajowymi instytucjami kontrolujacymi tyton (patrz 
wyzej) i krajowymi organizacjami badawczymi. Bedzie to wymagalo wiekszych 
srodków na szczeblu Panstw Czlonkowskich.  

 
2. Zalecenia w sprawie konkretnych interwencji zapobiegajacych 

paleniu 
 

2.1. Opodatkowanie  
 
• Regularne podwyzki podatków od tytoniu powinny byc integralna czescia dzialan 

wladz UE i Panstw Czlonkowskich, poniewaz wspomagaja one inne metody 
kontroli tytoniu. 
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• Róznice stawek podatkowych nalezy harmonizowac w oparciu o stawki kwotowe, 
w przeciwienstwie do stawek ad valorem.  

 
• Podatek od tytoniu do zwijania papierosów nalezy podniesc, aby zapobiec 

odchodzeniu w strone tego rodzaju produktów.  
 
• Tyton nalezy usunac ze Wskaznika Cen Konsumpcyjnych. 
 
• Trzeba zaciesnic wspólprace miedzynarodowa, aby skoordynowac polityke 

podatkowa i walke z przemytem. WE powinna tworzyc europejskie prawo w 
oparciu o umowe miedzy Komisja Europejska, dziesiecioma Panstwami 
Czlonkowskimi i Philip Morris International (PMI) w sprawie walki z przemytem i 
falszerstwami.  

 
• Szybkie wynegocjowanie protokolu KRKT w sprawie nielegalnego handlu, 

przyjmujacego jako minimum postanowienia umowy miedzy UE i PMI oraz 
wszelkie pózniejsze dyrektywy wydane na jej podstawie, powinno byc dla UE 
priorytetem, aby powstrzymac ogromne straty, jakie ponosza Panstwa 
Czlonkowskie i wspólnota z powodu miedzynarodowego przemytu tytoniu. 

 
2.2. Reklama i promocja sprzedazy  

 
• Wszystkie Panstwa Czlonkowskie, które jeszcze tego nie zrobily, powinny przyjac 

calkowity zakaz reklamy tytoniu, w tym zakaz reklamy w punktach sprzedazy, 
zgodnie z warunkami ratyfikacji KRKT.  

 
• Nalezy zakazac wszystkich rodzajów promocji sprzedazy tytoniu. Proponowane 

rozporzadzenie UE w sprawie promocji sprzedazy, które obecnie jest omawiane 
przez Parlament Europejski i Rade, dostarcza odpowiedni mechanizm.  

 
2.3. Punkty sprzedazy tytoniu  

 
• Sprzedaz wyrobów tytoniowych przez Internet powinna zostac zakazana, 

podobnie jak sprzedaz wyrobów tytoniowych z automatów.  
 

2.4. Miejsca pracy i miejsca publiczne wolne od dymu 
 
• UE i Panstwa Czlonkowskie powinny stosowac klasyfikacje Agencji Ochrony 

Srodowiska, IARC oraz rzadów Finlandii i Niemiec i uznac bierne palenie za 
czynnik rakotwórczy zwiazany z praca. 

 
• Przepisy zabraniajace palenia we wszystkich miejscach pracy beda 

najskuteczniejsze, jezeli zostana uchwalone na szczeblu europejskim. Przepisy 
opracowane w Irlandii i Norwegii powinny byc wzorem dla dyrektywy europejskiej. 

 
• Przepisy WE nalezy uzupelnic przepisami Panstw Czlonkowskich, aby objac nimi 

miejsca publiczne nie bedace miejscami pracy.  
 

2.5. Strategie rzucania palenia  
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• Wszystkie Panstwa Czlonkowskie, które tego nie zrobily, powinny opracowac 
krajowe strategie rzucania palenia i leczenia z nalogu. Powinny one obejmowac 
szkolenie pracowników sluzby zdrowia, opracowanie krajowej sieci uslug w 
zakresie rzucania palenia, zwiekszenie dostepnosci nikotynowej terapii zastepczej 
oraz niwelowanie nierównosci dostepu do tych uslug. 

 
2.6. Przepisy dotyczace wyrobów tytoniowych 

 
• Konieczne jest wprowadzenie nowych, wszechstronnych ram prawodawczych 

obejmujacych wszystkie wyroby tytoniowe i nikotynowe.  
 
• Wymagane powinno byc pelne ujawnienie fizycznych i chemicznych wlasciwosci 

oraz charakterystyki wszystkich wyrobów tytoniowych i podawanie ich do 
wiadomosci publicznej. Informacje te powinny obejmowac miedzy innymi rodzaj 
zastosowanego tytoniu, sposób jego obróbki, dodane skladniki, technologie 
produkcji, fizyczne i chemiczne wlasciwosci zanieczyszczen emitowanych przez 
wszystkie wyroby tytoniowe, dostepnosc nikotyny i innych skladników 
psychoaktywnych, sposób uzycia i zachowanie uzytkownika.  

 
• Dyrektywe 2001/37/EC nalezy poprawic poprzez przyjecie definicji skladników 

podanej przez Grupe Badawcza WHO ds. Regulacji Wyrobów Tytoniowych. 
 
• Branza tytoniowa musi ujawniac wszystkie dodatki stosowane w jej wyrobach 

zgodnie z litera i duchem dyrektywy. Z uwagi na wysoka ryzykownosc wyrobów 
tytoniowych, takie szczególowe informacje powinny miec pierwszenstwo przed 
tajemnica handlowa.  

 
• Panstwa Czlonkowskie i WE powinny uzgodnic zharmonizowany system 

przyjmowania wymaganych informacji o skladnikach i zanieczyszczeniach 
emitowanych przez tyton. System ten powinien okreslac szczególowa forme i 
tresc przekazywanych informacji, metody pomiarów, które nalezy stosowac oraz 
koniecznosc uwzgledniania synergistycznego dzialania skladników. Dostarczane 
informacje powinny umozliwic porównania miedzy róznymi firmami tytoniowymi. 
Nalezy równiez stworzyc dla Panstw Czlonkowskich zharmonizowany system 
analizy, weryfikacji i przekazywania tych informacji Komisji Europejskiej.  

 
• Nie mozna stworzyc wspólnej listy skladników, dopóki nie zostana ustalone 

naukowe kryteria oceny toksycznosci i zdolnosci do uzalezniania skladników oraz 
ich wplywu na zdrowie publiczne. 

 
• W przyszlosci wszelkie przepisy dotyczace skladników nalezy opierac na zasadzie 

mówiacej, ze substancja nie moze byc toksyczna, nie moze powiekszac sily 
uzalezniajacej tytoniu i wzmagac atrakcyjnosci produktu. Konieczne sa dalsze 
badania i analizy, aby ustalic naukowo uzasadnione kryteria dopuszczania i 
zakazywania stosowania skladników.  

 
• Z uwagi na to, ze z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia papierosy 

moga spelnic kryteria bezpieczenstwa przeciwpozarowego, od producentów 
tytoniu nalezy wymagac produkcji i sprzedazy w UE wylacznie papierosów 
„bezpiecznych pozarowo” (czyli „o zmniejszonej zdolnosci zaplonu”). 
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• Szkodliwe skladniki tytoniu i dymu tytoniowego nalezy ograniczac, a nastepnie 

likwidowac, o ile to mozliwe. Pierwszym krokiem powinno byc nalozenie 
obowiazku natychmiastowej redukcji nitrozoamin tytoniowych (TSNA) w wyrobach 
tytoniowych bez zwiekszania szkodliwosci tych wyrobów.  

 
• Panstwa Czlonkowskie i Komisja Europejska musza rozpoczac ocene ryzyka dla 

zdrowia, jakie stanowia produkty tytoniowe. Nalezy zastosowac procedure 
etapowa, zaczynajac od znanych testów, np. cytotoksycznosci i 
genotoksycznosci, a nastepnie stosowac testy innych efektów niekorzystnych, w 
tym zwiekszenia ryzyka uzaleznienia.  

 
• Komunikacja dotyczaca aspektów zdrowotnych róznych wyrobów tytoniowych i 

nikotynowych oraz wszelkich zmian ich charakterystyki powinny byc scisle 
regulowane. Obowiazkowej stopniowej eliminacji toksycznych skladników 
zalecanej w tym rozdziale nie powinny towarzyszyc zadne oswiadczenia 
dotyczace wplywu na zdrowie.  

 
• Kazdy nowy wyrób tytoniowy, w tym takze kazda nowa marka papierosów, 

wymaga zatwierdzenia przez organ nadzoru przed wprowadzeniem na rynek.  
 

2.7. Oznakowanie i opakowanie 
 
• Obowiazkowe powinno byc umieszczanie skutecznych, obrazowych ostrzezen 

zdrowotnych na obu stronach wszystkich wyrobów tytoniowych. Ostrzezenia te 
powinny zajmowac co najmniej 50% kazdej z dwóch najwiekszych powierzchni. 
Regularnie nalezy wprowadzac nowe ostrzezenia. W dlugim terminie (w ciagu 10 
lat) cala powierzchnia paczki papierosów powinna stac sie nosnikiem 
obowiazkowych komunikatów propagujacych zdrowie.  

 
• Nalezy cofnac obowiazek drukowania przez producentów i importerów tytoniu 

zawartosci substancji smolistych, nikotyny i tlenku wegla. Pozostale miejsce na 
paczce nalezy przeznaczyc na informacje zdrowotne i konsumenckie, które 
Komisja Europejska uzgodni z Panstwami Czlonkowskimi.  

 
2.8. Nadzór nad branza tytoniowa  

 
• Konieczny jest biezacy, wszechstronny nadzór nad dzialalnoscia branzy 

tytoniowej w regionie europejskim.  
 
• Panstwa Czlonkowskie i Wspólnota musza zapewnic jak najwieksza przejrzystosc 

wszystkich kontaktów z branza tytoniowa. 
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