16 stycznia 2019 r.

Stanowisko Federacji Przedsiębiorców Polskich do projektu ustawy
z dnia 15 stycznia 2019r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (nr w wykazie prac UC120)
W związku ze skierowaniem ww. projektu ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów
planowanego na dzień 17.01.2019 r., Federacja Przedsiębiorców Polskich przedstawia swoje stanowisko.
Ww. projekt ustawy zawiera przepisy niezbędne do wprowadzenia systemu śledzenia i monitorowania
łańcucha dostaw wyrobów tytoniowych tzw. Track&Trace (T&T). Obowiązek wdrożenia systemu T&T wynika
z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE i aktów wykonawczych wydanych na
jej podstawie. Termin rozpoczęcia funkcjonowania systemy Track&Trace to 20 maja 2019r. Brak przepisów
pozwalających na wprowadzenie systemu T&T zagraża funkcjonowaniu przemysłu tytoniowego w Polsce,
który jest liderem Unii Europejskiej generując eksport o wartości ok. 9 mld. zł. rocznie. Zdaniem Ministra
Finansów wyrażonym w ramach uzgodnień międzyresortowych dot. ww. projektu (pismo z dnia 11 maja 2018
r. nr PA4.8100.12.2018) przepisy dot. systemu Track&Trace „powinny wejść w życie w jak najkrótszym
terminie, nie później niż w III kwartale 2018 roku.”, a brak obowiązujących regulacji w ww. terminie,
spowoduje, iż „wdrożenie systemu do spraw śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych do dnia
20 maja 2019 r. będzie nierealne.”
Dodatkowym zagrożeniem dla producentów, importerów i sprzedawców wyrobów tytoniowych jest
propozycja notyfikacji przedmiotowego projektu, która przedłuży proces legislacyjny o kolejne miesiące.
Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie
przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, nie podlegają
notyfikacji przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich, dzięki którym
państwa członkowskie przestrzegają wiążących aktów prawnych Unii.
Niezmiennie wnosimy także o dopuszczenie możliwości informowania o produktach potencjalnie mniej
szkodliwych wobec papierosów. Wszystkie uwagi w tym zakresie zgłaszane podczas konsultacji społecznych
przez niemal wszystkie instytucje reprezentujące pracodawców i handel zostały odrzucone, co nie pozwoliło
nawet na dyskusję nad tym tematem w procesie legislacyjnym.
Sugerujemy, aby dodać zapisy umożliwiające informowanie palaczy w punkcie sprzedaży o mniej szkodliwej
alternatywie. Informacja ta powinna być oparta o wiarygodne dowody naukowe, które będą weryfikowane
przez agencję rządową, a ich koszt powinni ponieść producenci. Oczywiście informacja ta nie powinna mieć
wymiaru reklamy, ale być sposobem na przekazywanie palaczom rzetelnych i naukowo udowodnionych
faktów dotyczących nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów.
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Podsumowując, Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o dodanie do ww. projektu możliwości
informowania o potencjalnie obniżonej szkodliwości produktów alternatywnych wobec papierosów,
odstąpienie od bezzasadnej notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej oraz, o jak najszybsze przyjęcie
przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz Radę Ministrów i skierowanie do Sejmu RP.

Z poważaniem,

Marek Kowalski
Przewodniczący FPP
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