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Cykl dokumentów instrukta owych dotycz cych FCTC oraz zwi zanych z ni
zobowi za ze strony UE. Pierwsze wydanie zawiera ogólny opis organizacji FCTC.
Kolejne wydania skoncentrowane zostan wokół głównych zało e .

Dost pne w 16 j zykach UE pod adresem www.smokefreepartnership.eu

Czym jest FCTC?
FCTC to pierwszy na wiecie mi dzynarodowy traktat dotycz cy zdrowia publicznego. Podkre la
on szkodliwo wyrobów tytoniowych oraz szkody wyrz dzane przez firmy, które je produkuj .
Traktat okre la cele i zasady prawne, których musz przestrzega poszczególne kraje, czy te
regionalne organizacje integracji ekonomicznej takie jak Wspólnota Europejska (okre lane jako
Strony), które ratyfikowały i tym samym zgodziły si wprowadzi w ycie zało enia tego traktatu.
Co jest celem działa FCTC?
Konwencja ta ma na celu ochron obecnych i przyszłych pokole przed zdrowotnymi,
społecznymi, rodowiskowymi i ekonomicznymi niszczycielskimi konsekwencjami palenia tytoniu
oraz wdychania dymu tytoniowego.
Dlaczego taka inicjatywa jest potrzebna?
Tyto to dzi przyczyna numer jeden mierci, których mo na by unikn . Je eli obecna sytuacja
zwi zana z paleniem tytoniu utrzyma si , do roku 2025 tyto b dzie co roku zabijał około 10
milionów ludzi – w tym 7 milionów ludzi w krajach rozwijaj cych si – i spowoduje mier 1
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miliarda ludzi do ko ca XXI wieku. Wiele ró nych czynników (takich jak przemyt i reklama
mi dzynarodowa) wpływaj na popularyzacj tytoniu i dlatego samodzielnie działaj ce kraje nie
s w stanie skutecznie kontrolowa tej kwestii. FCTC uznaje równie , e przemysł tytoniowy,
przemysł na skal globaln , coraz bardziej stawia sobie za cel rynki krajów rozwijaj cych si , aby
w ten sposób zrekompensowa straty poniesione z powodu spadku sprzeda y na swoich
tradycyjnych rynkach docelowych.
Jak powstała ta Konwencja?
Traktat został stworzony po czterech latach negocjacji i dyskusji mi dzy członkami wiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO). 192 Strony (w tym Wspólnota Europejska) podpisały Traktat po
uzgodnieniu jego tre ci w roku 2004. Postanowienia Traktatu oficjalnie weszły w ycie w lutym
2005 r.
Czy konwencja jest wi
ca dla Strony, która j podpisała?
Nie. Podpisuj c Traktat, Strona jedynie wyra a swoje poparcie dla zało e FCTC. Ka da ze
Stron musi równie ratyfikowa Traktat. Oznacza to, e musi ona formalnie (zgodnie z krajowym
procesem legislacyjnym) wykaza swoj ch
poddania si zało eniom Traktatu. Na grudzie
2007 r., Traktat ratyfikowało 151 Stron (w tym WE i 25 pa stw członkowskich UE).
Czy to koniec procesu?
Nie. Ze wzgl du na to, e Traktat jedynie wyznacza ogólne cele i zasady, konieczne s dalsze
prace maj ce na celu stworzenie bardziej konkretnych dokumentów. Nazywane s one
„protokołami” i zostan z czasem stworzone przez Strony i wł czone do Traktatu.
Kto nadzoruje kwestie zwi zane z Traktatem?
Konferencja Stron (Conference of the Parties - COP), w której uczestnicz reprezentanci
wszystkich Stron, które ratyfikowały FCTC, nadzoruje techniczne i finansowe aspekty Traktatu.
B dzie ona tworzy protokoły i okre la wytyczne w oparciu o zasady okre lone w zasadniczym
tek cie FCTC, a tak e monitorowa i składa raporty na temat wdra ania zało e Traktatu.
Odbyły si ju dwie sesje COP, w roku 2006 i 2007. Nast pna sesja zaplanowana została na rok
2008.

Jakie s kluczowe zało enia FCTC?
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J Mackay, M Eriksen i O Shafey, The Tobacco Atlas (Wydanie 2 Atlanta: American Cancer Society, 2006.)

Przemysł tytoniowy: Urz dnicy zajmuj cy si zdrowiem publicznym i or downicy promowania
zdrowia na całym wiecie zgadzaj si , e przemysł tytoniowy nie powinien mie
adnego
wpływu na polityk dotycz c zdrowia publicznego. FCTC ze szczególn trosk traktuje to
zało enie, gdy artykuł 5.3 zobowi zuje Strony do „ochrony tych sfer polityki [dotycz cej zdrowia
publicznego] przed komercyjnymi i innymi specjalnymi interesami przemysłu tytoniowego.” Strony
FCTC musz zagwarantowa , e protokoły i wytyczne tworzone w ramach działa FCTC
zawieraj opis konkretnych rodków maj cych stanowi ochron przed działaniami ze strony
przemysłu tytoniowego, który przy pomocy posiadanych rodków gospodarczych i politycznych
ma na celu osłabienie Konwencji. Wytyczne dotycz ce wdro enia tego artykułu zostan
przedło one do zaakceptowania przez COP 3 pod koniec 2008 roku (artykuł 5.3)
Ochrona przed działaniem dymu tytoniowego: FCTC uznaje, i dowiedziono naukowo, e
działanie dymu tytoniowego mo e powodowa mier , choroby i niepełnosprawno . Wszystkie
Strony maj za zadanie wdro enie efektywnych rodków maj cych na celu ochron osób
niepal cych przed dymem tytoniowym w miejscach publicznych, w tym w miejscu pracy i
rodkach transportu, oraz d enie do osi gni cia wszechstronnego podej cia do tej kwestii, tj. do
nieakceptowania adnych wyj tków. (artykuł 8)
Etykietowanie: Wyra ne ostrze enia zdrowotne (tekst lub ilustracja, lub oba te sposoby) maj ce
pokrywa co najmniej 30% powierzchni opakowania z produktem tytoniowym. Zabrania si
u ywania takich słów jak „lekkie”, „delikatne” czy „o niskiej zawarto ci substancji smolistych”.
(artykuł 11).
Reklama: Strony musz działa na rzecz ogólnego (tak po redniego, jak i bezpo redniego)
zakazu reklamy do roku 2010. Strony, w pa stwach których konstytucja nie zezwala na
wprowadzenie pełnego zakazu musz jednak ogranicza reklamy tytoniu, promocj i sponsoring
w zakresie, w jakim zezwala na to prawodawstwo w ich kraju. (artykuł 13).
Odpowiedzialno : Wł czaj c do Konwencji postanowienia dotycz cego odpowiedzialno ci,
FCTC ma na celu zwi kszenie odpowiedzialno ci firm tytoniowych za ich działalno
w
przeszło ci, a tak e zniech cenie ich do dalszych szkodliwych działa . Strony maj za zadanie
rozwa enie zaskar enia do s du i pozwania o odszkodowanie firm tytoniowych za wszelkie
naganne zachowania. (artykuły 4.5 i 19).
Nielegalny handel: COP 2 zdecydowała o rozpocz ciu negocjacji na temat protokołu
dotycz cego walki z nielegalnym handlem. Propozycje zakładaj , e wszelkie opakowania
wyrobów tytoniowych powinny by oznaczone w taki sposób, aby mo liwe było wykrycie ich
pochodzenia i docelowego miejsca transportu. Europejskie Biuro ds. Zwalczania Oszustw
(European Anti-Fraud Office - OLAF) oraz Komisja Europejska aktywnie wł czyły si w tworzenie
tego protokołu. (artykuł 15).
Regulacje dotycz ce wyrobów tytoniowych: Producenci tytoniu musz ujawnia skład
sprzedawanych produktów rz dom, zgodnie z prawodawstwem danego kraju. Zostan równie
stworzone wytyczne dotycz ce wyrobów tytoniowych .
(artykuły 9 i 10)
Podatki: FCTC rozumie rol , jak mog odegra podatki i rodki dotycz ce regulacji cen w
ograniczeniu palenia tytoniu. Strony maj za zadanie uwzgl dnienie celów zwi zanych ze
zdrowiem publicznym podczas wprowadzania regulacji prawnych dotycz cych cen i podatków
odnosz cych si do wyrobów tytoniowych (artykuł 6).
Co oznacza FCTC dla członków UE i instytucji unijnych?
Wszystkie pa stwa członkowskie UE, za wyj tkiem Włoch i Czech, podpisały i ratyfikowały
FCTC, a wi c zasady wynikaj ce z Traktatu musz znale odzwierciedlenie w prawodawstwie
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tych krajów oraz w prowadzonej polityce. Wspólnota Europejska (WE ), reprezentowana przez
Komisj Europejsk , jest równie Stron FCTC.
Dlaczego WE tak e wł czyła si do FCTC?
Artykuł 152 Traktatu UE zobowi zuje WE do pomocy w działaniach na rzecz poprawy zdrowia
publicznego oraz do współpracy z pa stwami trzecimi i organizacjami mi dzynarodowymi w
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sferze zdrowia publicznego . Dodatkowo dzi ki wspólnym, jednomy lnym działaniom, WE mo e
mie wi kszy wpływ na wynik dyskusji na poziomie mi dzynarodowym. Kraje członkowskie UE
mog upowa ni Komisj Europejsk do negocjacji i podpisania mi dzynarodowych porozumie
w swoim imieniu w uzgodnionych obszarach polityki. Komisja Europejska mo e reprezentowa
kraje członkowskie wył cznie w obszarach polityki okre lonych w Traktatach UE, w tym
przypadku w obszarze zdrowia publicznego (artykuł 152), handlu mi dzynarodowego (artykuł
133) oraz rynku wewn trznego (artykuł 95).
Skoro WE jest Stron w FCTC, czy oznacza to, e wszystkie pa stwa członkowskie UE
równie automatycznie staj si Stronami?
Nie. Pa stwa członkowskie UE jedynie upowa niły KE do działa w swoim imieniu w niektórych
obszarach polityki. Pa stwa członkowskie UE musz równie ratyfikowa Traktat na poziomie
krajowym.
Czy oznacza to, e wszystkie Strony, które ratyfikuj Traktat, b d mie takie same prawa
jak UE?
Nie. Traktat jedynie wyznacza minimalne standardy i zasady. Poszczególne kraje maj wolno
wykraczania poza te zasady, je eli chc , tak dalece, jak tylko takie działania s zgodne
z prawodawstwem i konstytucjami tych krajów.
Czy UE b dzie musiała wprowadzi
nowe prawodawstwo, aby sprosta
zobowi zaniom wynikaj cym z Traktatu?
Tak i nie.

swoim

UE uchwaliła ju wi
ce przepisy w wielu obszarach, których dotyczy działalno FCTC, jak na
przykład:
• Dyrektywa 89/552/EWG, zabraniaj ca wszelkich form reklamy telewizyjnej i telesprzeda y
wyrobów tytoniowych;
• Dyrektywa 2001/37/WE, reguluj ca produkcj , prezentacj i sprzeda wyrobów tytoniowych.
• Dyrektywa 2003/33/WE reguluj ca reklamowanie i sponsoring wyrobów tytoniowych.
• Dyrektywa dotycz ca ogólnego bezpiecze stwa produktów (General Product Safety Directive)
2001/95/WE wyznacza wymogi bezpiecze stwa dla produktów dla konsumentów
wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej lub ju znajduj cych si w sprzeda y.
Niewi
ce rodki prawne wprowadzone przez UE, których tak e dotyczy działalno
FCTC,
obejmuj :
• Rozporz dzenie Rady z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zapobiegania paleniu tytoniu (w tym
biernemu paleniu, sprzeda y wyrobów tytoniowych w automatach samoobsługowych, reklamie
po redniej i ujawnianiu informacji dotycz cych bud etów marketingowych producentów tytoniu).
• Decyzja Komisji 2003/641/WE w sprawie stosowania kolorowych fotografii jako ostrze e
zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.
Nowe obszary, w których WE b dzie musiała przedsi wzi
• Prawo dotycz ce odpowiedzialno ci;

działania, obejmuj :
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WE - obszary, w których kraje członkowskie UE zgadzaj si dzieli si władz w pewnych sferach politycznych oraz
posiada wspólne instytucje, takie jak Rada, Parlament Europejski oraz Komisja.
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Dokument roboczy słu b Komisji towarzyszy dokumentowi White Paper Together for Health: A Strategic Approach for
the EU 2008-2013 (strona 10).

• Polityk maj c na celu walk z przemytem mi dzynarodowym;
Czy Parlament Europejski odegrał rol w tworzeniu Traktatu?
Tak. Parlament szczegółowo ledził powstawanie FCTC. Dwóch europarlamentarzystów
(Minerva-Melpomeni Malliori i Jules Maaten) otrzymało status obserwatora w delegacji UE
negocjuj cej Traktat. Parlament Europejski przyj ł równie dwie Rezolucje (w roku 2001 i 2004)
wspieraj ce FCTC.
Ostatnio w swoim raporcie za rok 2007 na temat Zielonej Ksi gi Komisji Europejskiej dot. Europy
wolnej od tytoniu (Commission’s Green Paper on Smoke Free Europe), Parlament zaapelował do
Komisji i krajów członkowskich o potraktowanie kontroli tytoniu jako sprawy priorytetowej
w działaniach na rzecz zdrowia i rozwoju, i zwrócił si do Włoch oraz Czech o jak najszybsz
ratyfikacj FCTC.
UE oraz kraje członkowskie odegrały istotn rol w negocjacjach w sprawie tekstu FCTC,
a w szczególno ci w zakresie zabezpieczenia tworzenia protokołu maj cego na celu walk
z nielegalnym handlem. WE i jej 25 krajów członkowskich - równie Strona FCTC - to jednostki
o najwi kszym wkładzie finansowym w prac i administracj COP. Posiadaj oni tak e
potencjalnie najwi kszy zbiór rodków do pomocy technicznej i finansowej dla krajów o niskich
i rednich dochodach.
Przejmuj c wiod c wol , UE mo e pokaza innym krajom na wiecie o mniejszym
do wiadczeniu w post powaniu z przemysłem tytoniowym, e mo na ogranicza , a nawet
zmniejszy epidemi tytoniow .
Czy Traktat wpłynie na prace Parlamentu Europejskiego?
Tak. Poniewa WE ratyfikowała Traktat, wszystkie instytucje WE i ich zwi zki z przemysłem
tytoniowym zostan poddane jeszcze ci lejszej kontroli. FCTC w szczególno ci zwraca si do
Stron o ochron ich polityki przed komercyjnymi i innymi specjalnymi interesami przemysłu
tytoniowego. Parlament b dzie miał równie prawo głosu w przypadku wprowadzania
jakichkolwiek poprawek do istniej cego prawodawstwa lub w przypadku wprowadzenia nowych
regulacji prawnych UE zwi zanych z zało eniami konwencji FCTC.
Czy Traktat wpłynie na prace Komisji Europejskiej?
Tak. Juz Zielona Ksi ga Komisji z roku 2007 Towards a Europe free from tobacco smoke: policy
options at EU level (W stron Europy wolnej od dymu tytoniowego: opcje dla polityki na poziomie
UE) ma na celu sprawdzenie w jaki sposób UE mo e sprawowa swoje obowi zki w ramach
FCTC, aby walczy z dymem tytoniowym w pracy, rodkach transportu publicznego oraz
w budynkach publicznych.
Komisja b dzie tak e:
• Bada , jak obecne mechanizmy finansowania UE mog zosta u yte do pomocy krajom
rozwijaj cym si w spełnieniu ich obowi zków wynikaj cych z FCTC oraz pomóc producentom
tytoniu znale alternatywne do uprawy tytoniu sposoby zarabiania.
• Prowadzi baz przepisów prawnych dotycz cych tytoniu oraz danych pochodz cych
z narodowych programów nadzoru.
• Składa raporty COP w sprawie post pów WE w wdra aniu zało e Traktatu.
Czy Traktat b dzie miał wpływ na kraje członkowskie?
Tak.
Te kraje członkowskie, które ratyfikowały Traktat, musz (w zgodzie z przepisami prawa
obowi zuj cymi w ich kraju) post powa zgodnie z celami i zasadami okre lonymi w Traktacie.

Zobowi zali si oni do:
• Stworzenia (i finansowania) narodowych strategii kontroli tytoniu oraz programów nadzoru.
• Ochrony prowadzonej polityki przed komercyjnymi i innymi specjalnymi interesami przemysłu
tytoniowego.
• Stworzenia i promowania narodowych programów badawczych.
• Stworzenia programów edukacyjnych (przede wszystkim ukierunkowanych do młodych ludzi)
• Ustanowienia bazy danych dotycz cej przepisów prawnych zwi zanych z tytoniem.
Członkowie UE b d mie równie prawo głosu w przypadku wprowadzania jakichkolwiek
poprawek do istniej cego prawodawstwa lub w przypadku wprowadzenia nowych regulacji
prawnych UE zwi zanych z zało eniami konwencji FCTC.
FCTC je eli jest efektywnie wdra ana, posiada potencjał, aby ograniczy , a nawet zmniejszy
epidemi tytoniow w krajach rozwijaj cych si , oraz aby znacz co zmniejszy liczb 650 000
zgonów rocznie spowodowanych paleniem tytoniu w UE. Uda si to tylko je eli kraje UE nadal
b d odgrywały wiod c rol w zapewnieniu, e działania uzgodnione w ramach FCTC zostan
rzeczywi cie wprowadzone w ycie.
„Negocjacje WHO w sprawie FCTC zapocz tkowały ju proces, w wyniku którego pojawiły si
widoczne ró nice na poziomie krajowym. Sukces FCTC WHO, jako narz dzia wspieraj cego
zdrowie publiczne, zale e b dzie od energii i zaanga owania politycznego, z jakimi uzgodnienia
wdra ane b d w nadchodz cych latach w poszczególnych krajach. Sukcesem dla nas
wszystkich b dzie poprawa zdrowia publicznego na całym wiecie.”
– Dr LEE Jong-wook
Dyrektor Generalny, wiatowa Organizacja Zdrowia

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI ZAPOZNAJ SI Z:
• Pełny tekst FCTC: http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf
• wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO): http://www.who.int/tobacco/framework/en
• Ramowa Konwencja Kontroli Rynku Wyrobów Tytoniowych (FCA): http://www.fctc.org
• Partnerstwo na rzecz Zakazu Palenia (Smokefree Partnership):
http://www.smokefreepartnership.eu
Partnerstwo na rzecz Zakazu Palenia (Smoke Free Partnership - SFP) to strategicznie,
niezale ne i elastyczne w swoich działaniach partnerstwo mi dzy Europejskim Towarzystwem ds.
Układu Oddechowego (European Respiratory Society – ERS), brytyjskim o rodkiem bada nad
rakiem Cancer Research UK oraz Krajowym Instytutem ds. Raka (Institut National du Cancer).
Ma ono na celu promocj działa na rzecz kontroli kwestii zwi zanych z tytoniem oraz badania
polityki na poziomie UE i krajowym we współpracy z innymi organizacjami zajmuj cymi si
problematyk zdrowotn w UE, a tak e z sieciami kontroli tytoniu UE.
Wydawcy: Gráinne Crowley i Archie Turnbull
Smokefree Partnership
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