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Petiţia 0416/2006, prezentatăde Krzysztof Andruszkiewicz, de naţionalitate poloneză, în 
numele British American Tobacco Polska SA, privind consecinţele negative pentru 
industria poloneză de tutun ale articolului 3 din Directiva 2001/37/CE 

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea privind consecinţele negative pentru industria poloneză 
de tutun ale articolului 3 din Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale 
statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor din tutun. 
Petiţionarul consideră că dacă sunt respectate dispoziţiile acestui articol, acest lucru va avea 
ca urmare o relocare masivă a locurilor de muncă în terţe ţări. Acesta se referă la o serie de 
afaceri închise în mai multe ţări UE şi consideră că dispoziţiile directivei contravin articolului
127 alineatul (2) din Tratatul CE, care stipulează că obiectivul atingerii unui nivel ridicat al 
angajării va fi luat în considerare în formularea şi implementarea politicilor şi activităţilor 
comunitare. Prin urmare, petiţionarul face apel la Parlamentul European pentru a se asigura că 
articolul 3 este şters din directiva respectivă.  

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 28 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
(articolul  192 alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Petiţionarul consideră că au avut loc pierderi de locuri de muncă din cauza limitelor maxime 
pentru tar, nicotină şi monoxid de carbon prevăzute de articolul 3 din Directiva 2001/37/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind producerea, prezentarea şi comercializarea 
produselor din tutun. Petiţia solicită modificarea articolului 3 din directivă, astfel încât să 
permită fabricarea produselor din tutun destinate ţărilor din afara Uniunii Europene care 
depăşesc limitele prevăzute în articolul 3 din directivă. 
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Limitele maxime pentru substanţele toxice din compoziţia ţigaretelor produse în cadrul 
Uniunii Europene, dar destinate exportului din aceasta au fost dezbătute îndelung în cadrul 
procesului de codecizie care a avut loc în elaborarea directivei. Parlamentul European şi 
Consiliul au decis în cele din urmă să aplice pentru export aceleaşi limite ca şi cele aplicabile 
pe piaţa internă (10 mg pentru tar, 1 mg pentru nicotină, 10 mg pentru monoxidul de carbon, 
per ţigaretă).

Parlamentul European şi Consiliul au decis să acorde o perioadă de tranziţie, până la data de 1 
ianuarie 2007, pentru a facilitata adaptarea industriei la specificaţiile modificate ale 
produsului.

Decizia de aplicare a aceloraşi limite pentru producerea în cadrul UE şi pentru export s-a 
bazat, în principal, pe necesitatea protejării sănătăţii şi evitării denaturării pieţei interne. 
Aceste motive nu s-au schimbat.

Mai mult, UE a devenit parte cu drepturi de pline la Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii pentru controlul tutunului (FCTC) care a fost ratificată până în prezent de 130 de 
ţări din întreaga lume. Convenţia ne obligă să dezvoltăm politicile globale de prevenire şi 
reducere a consumului de tutun, de exemplu, prin reglementarea conţinutului şi emisiilor 
produselor din tutun.

În prezent, Comisia nu intenţionează să propună modificarea articolului 3 din directiva 
respectivă.


