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Ref.: Avizul motivat al Camerei Deputaților din România referitor la propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește 
fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă, în scop informativ, un aviz motivat din partea Camerei Deputaților 
din România referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

AVIZ MOTIVAT 

stabilind neconformitatea cu principiul subsidiarității a 

propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre 

în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor 
aferente

COM(2012)0788

Având în vedere Tratatul de la Lisabona, în special art. 5 și art. 12 TUE, precum și 
Protocoalele nr. 1 și nr. 2 anexate tratatului,

Având în vedere Constituția României, republicată, în special art. 148,

Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaților nr. 11/2011,

Luând în considerare proiectul de aviz motivat adoptat de Comisia pentru afaceri europene a 
Camerei Deputaților în ședința din 20 februarie 2013, 

Luând în considerare punctul de vedere al Guvernului, exprimat prin nota guvernamentală 
din 18 februarie 2013,

Având în vedere aprobarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților din 26 februarie 
2013.

Camera Deputaților, în conformitate cu prevederile art. 40 din Hotărârea Camerei 
Deputaților nr. 11/2011 din data de 27 aprilie 2011, adoptă prezentul aviz motivat:

(1) Recunoscând valoarea prevederilor propunerii de directivă în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivului general al UE de promovare a bunăstării populației 
sale (TUE articolul 3) și al Strategiei Europa 2020, întrucât menținerea unei 
populații sănătoase și active un timp mai îndelungat, precum și ajutarea ei să 
prevină bolile evitabile și decesele premature vor avea un impact pozitiv asupra 
productivității și competitivității. 

(2) Salutând intenția reglementării în scopul ocrotirii în special a tinerilor și 
femeilor, grupuri vulnerabile față de consumul de tutun, în scopul asigurării 
unui înalt nivel de sănătate în viitor, în întreaga Uniune. 

(3) Luând notă de faptul că evaluările Comisiei Europene indică o rată încă ridicată 
a fumatului în rândul cetățenilor europeni, în special al tinerilor, de până la 
28%.

(4) Înțelegând necesitatea de a atrage atenția asupra unor practici ce ar putea fi 
încadrate în categoria publicității înșelătoare,



CM\930213RO.doc 3/4 PE506.346v01-00

RO

Camera Deputaților exprimă totuși serioase rezerve cu privire la:

1. Împuternicirea Comisiei Europene de a adopta acte delegate pentru un număr de 16 
situații, deoarece acestea, prin conținutul lor, tind să stabilească alte norme, dincolo 
de scopul declarat al propunerii de directivă, limitând de jure dreptul de reglementare 
la nivelul statelor membre, nivel la care masurile ar putea fi luate mai aproape de 
cetățean. 

2. Argumentele aduse în sprijinul faptului că prevederile suplimentare propuse ar 
conduce la scăderea consumului de tutun, în condițiile în care nu sunt analizate 
suficient aspectele legate de flexibilitatea consumului, adică de faptul că un fumător 
de țigări interzise de noua directivă, cum ar fi cele aromate sau slim, s-ar putea 
orienta spre alte produse din tutun, unele chiar mai nocive. În plus, fiecare stat 
membru poate interzice înregistrarea unei mărci dacă aceasta este înșelătoare, ceea ce 
se poate considera drept o garanție suficientă. 

3. Gradul redus de acceptare de către cetățenii europeni a noilor restricții, așa cum 
reiese din rezultatul consultărilor. 

4. Includerea țigaretelor slim în categoria produselor a căror reclamă este considerată 
înșelătoare, deoarece acestea sunt oricum semnalizate ca atare; eventualul lor efect 
diferențiat, chiar admis, asupra femeilor, este de natură să fie combătut în 
conformitate cu obiceiurile de consum din fiecare stat membru, intervenția Uniunii 
nu poate face decât sa scadă eficiența unor astfel de măsuri la nivel statal. În același 
sens al dependenței culturale a atractivității se pronunță și studiile comandate de 
Comisie pentru analiza impactului propunerii.

5. Impunerea formei cuboide a pachetelor de țigări, acesta fiind mai degrabă un element 
de standardizare în vederea facilitării fabricației decât o măsură de prevenire a 
publicitații înșelătoare și prin urmare ar trebui să fie lăsată la latitudinea 
producătorilor. 

6. Articolul 16 al propunerii introduce obligații de înregistrare pentru comercianții la 
distanță, atât în statul membru unde este stabilit acesta, cât și în statele membre unde 
se află consumatorii potențiali, ceea ce afectează libera concurență. Aceste obligații 
depășesc ceea ce este necesar, fiind excesive față de scopul urmărit.

7. În plus, fiecare stat membru ar putea institui obligații de înregistrare specifice, în 
funcție de natura și volumul fiecărei categorii de produse, de obiceiurile de consum 
și de repartizarea regională a acestora în cazul său.

8. Existența a până la 40 de astfel de aditivi într-un produs din tutun face practic 
imposibilă verificarea impactului sinergic asupra sănătății, iar dacă o anumită 
combinație de aditivi și tutun prelucrat ar putea afecta sănătatea, acest lucru este fie 
la îndemâna statului membru, singurul în măsură să stabilească o prioritate a 
cercetărilor în acest sens, în funcție de structura consumului specific acelui stat, fie 
urmează să fie stabilit prin viitoare cercetări la nivelul Uniunii. 
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9. Obligațiile de notificare propuse (art. 17) sunt de natură procedurală, administrativă, 
despre care nu există nicio dovadă că nu s-ar putea institui diferențiat, prin măsuri la 
nivelul statelor; directiva ar trebui să se limiteze la stabilirea obiectivului de
notificare, nu să se substituie metodologiilor la nivel național.

10. Potrivit legislației României în domeniul mărcilor (Legea nr. 84/1998 privind 
mărcile și indicațiile geografice) titularul unei mărci are un drept exclusiv de utilizare 
a mărcii protejate. Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, la 
care România a aderat, consacră același drept, iar Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, anexa 1.c. la Acordul de la 
Marrakech 15 aprilie 1994 privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului 
stabilește același principiu. Prin urmare, România și probabil și alte state membre ar 
trebui să dea explicații cu privire la restrângerea acestui drept, explicații care nu se 
regăsesc în documentația directivei. 

Pentru motivele precizate la punctele 1 - 10, Camera Deputaților a hotărât să pronunțe un 
aviz motivat în sensul că propunerea de directivă nu este conformă cu principiul 
subsidiarității.

Prezentul aviz motivat se adresează Guvernului României, Președintelui Parlamentului 
European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei Europene.

PREȘEDINTE,

Valeriu Ștefan Zgonea


