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INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 11 marca 2021 r. 

zatwierdzająca metodykę oceny technicznej badanych wyrobów pomagającej w ustaleniu, czy 
wyroby tytoniowe mają aromat charakterystyczny 

(2021/C 89 I/01) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/786 z dnia 18 maja 2016 r. określającą procedury dotyczące usta
nowienia i działania niezależnego panelu doradczego wspierającego państwa członkowskie i Komisję przy ustalaniu, czy 
wyroby tytoniowe mają aromat charakterystyczny (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE (2) zakazuje wprowadzania do obrotu wyrobów tytonio
wych (papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów) o aromacie charakterystycznym. 

(2) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/779 (3) ustanowiono jednolite zasady dotyczące procedur 
ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny. 

(3) Zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2016/786 niezależny panel doradczy („panel”) określa i, w stosownych przy
padkach, aktualizuje metodykę oceny technicznej wyrobów tytoniowych przedstawionych panelowi przez państwo 
członkowskie lub Komisję w celu uzyskania opinii na temat tego, czy wyroby te mają aromat charakterystyczny. 

(4) Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2020 r. panel przyjął „Metodykę na potrzeby podejmowania decyzji, czy dany 
wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny”, do której w dniu 2 września 2020 r. wprowadzono niewielkie 
zmiany redakcyjne. 

(1) Dz.U. L 131 z 20.5.2016, s. 79.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych 
i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1).

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur usta
lania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Dz.U. L 131 z 20.5.2016, s. 48).
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(5) Zgodnie z art. 9 ust. 2 decyzji wykonawczej (UE) 2016/786 metodyka oceny technicznej badanych wyrobów do 
celów ustalenia, czy te wyroby tytoniowe mają aromat charakterystyczny, kierowana jest do Dyrektora Generalnego 
do zatwierdzenia i ma zastosowanie dopiero po takim zatwierdzeniu, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 

Niniejszym zatwierdza się metodykę oceny technicznej badanych wyrobów pomagającej w ustaleniu, czy wyroby tyto
niowe mają aromat charakterystyczny, określoną w załączniku do niniejszej decyzji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2021 r.  

W imieniu Komisji 
Sandra GALLINA 

Dyrektor Generalna Dyrekcja Generalna 
ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności     
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ZAŁĄCZNIK 

Metodyka oceny technicznej badanych wyrobów pomagającej w ustaleniu, czy wyroby tytoniowe 
mają aromat charakterystyczny 

Zastosowanie do papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów 

Zatwierdzona przez niezależny panel doradczy ds. aromatów charakterystycznych w wyrobach tytoniowych na jego 21. 
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 r.; w dniu 2 września 2020 r. wprowadzono nieznaczne zmiany 
redakcyjne. 

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis skonsolidowanej metodyki na potrzeby podejmowania decyzji, czy dany wyrób 
tytoniowy ma aromat charakterystyczny. Metodyka ta jest przygotowywana przez niezależny panel doradczy ds. aro
matów charakterystycznych w wyrobach tytoniowych, z uwzględnieniem wkładu grupy technicznej (decyzja wykona
wcza Komisji (UE) 2016/786 z dnia 18 maja 2016 r.) oraz najlepszych praktyk dostępnych w tej dziedzinie. 

Zgodnie z art. 19 decyzji wykonawczej (UE) 2016/786 Komisja opublikuje metodykę na następującej specjalnej stro
nie internetowej i poda link do tej strony w rejestrze grup ekspertów. 

Więcej informacji na stronach:https://ec.europa.eu/health/tobacco/products/characterising_flavours/panel_en ihttps:// 
ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3452&NewSearch=1&New
Search=1. 

ZASTRZEŻENIE 

W sprawozdaniach/opiniach niezależnego panelu doradczego ds. aromatów charakterystycznych w wyrobach tytoniowych 
przedstawiono opinie niezależnych naukowców będących członkami panelu. Sprawozdania/opinie są publikowane przez 
Komisję Europejską wyłącznie w języku oryginału.   
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