
Warszawa, dnia 28 lutego 2006 r.

Opinia

do ustawy o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o

Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.

(druk senacki nr 81)

Przedmiotem ustawy jest wyrażenie przez Prezydenta RP zgody na ratyfikację Ramowej

Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w

Genewie dnia 21 maja 2003 r. (druk sejmowy nr 132 i 265). Cel Konwencji został określony w jej

art. 3: "ochrona dzisiejszych o przyszłych pokoleń zgubnymi zdrowotnymi, społecznymi i

ekonomicznymi następstwami konsumpcji wyrobów tytoniowych i narażenia na dym tytoniowy".

Konwencja zwiera zobowiązania w celu zapobiegania epidemii uzależnienia od tytoniu, w skali

regionalnej i globalnej. Ponieważ palenie tytoniu stanowi jedną z przyczyn wysokiej

umieralności, uznano przystąpienie Polski do Konwencji za istotne wsparcie dotychczasowych

działań na rzecz ochrony zdrowia oraz włączenie w orbitę działań podlegających koordynacji w

krajach Unii Europejskiej, a także będących poza nią. Ma to znaczenie dla skuteczności prawnych

regulacji rynku wyrobów tytoniowych oraz działań w zakresie produkcji i konsumpcji tytoniu w

skali międzynarodowej (m.in. zagrożenie wzrostem przemytu papierosów).

Przyjęte w Konwencji uregulowania są w przeważającej części kontynuacją polityki

Światowej Organizacji Zdrowia i państw członkowskich, w tym Polski, oraz stanowią przedmiot

ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami tytoniu i wyrobów

tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.). Część zadań wynikających z

Konwencji uwzględnia Program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu, przyjęty

przez Radę Ministrów na podstawie w/w ustawy (działania edukacyjne, kontrola wyrobów

tytoniowych, ograniczanie popytu na te wyroby, pomoc medyczna dla uzależnionych od tytoniu),

na lata 2002 –2006.

Ponieważ Konwencja spełnia przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji

RP, związanie się nią przez Rzeczpospolitą Polską powinno nastąpić w drodze ratyfikacji za

uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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