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Ref.: Avizul motivat al Camerei Deputaților din Republica Cehă 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, spre informare, un aviz motivat din partea Camerei Deputaților din 
Republica Cehă referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Parlamentul Republicii Cehe
CAMERA DEPUTAȚILOR

2013
A șasea legislatură

A 282-a

REZOLUȚIE

a Comisiei pentru afaceri europene
a 41-a reuniune, din data de 24 ianuarie 2013 

referitoare la propunerea de directivă 2001/37/CE 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/doc. 18068/12, COM(2012)0788
___________________________________________________________________________

Comisia pentru afaceri europene, în urma luării la cunoștință a informațiilor prezentate 
de dna Jaroslava Beneš-Špalková, viceministru al agriculturii, și de dl Ferdinand Polák, 
viceministru al sănătății, în urma audierii raportului deputatului Jan Bauer și în urma 
efectuării unui schimb de opinii,

aprobă avizul din anexa la prezenta rezoluție.

semnătura: Jaroslav Lobkowicz semnătura: Jan Bauer
verificator din partea comisiei raportor și președinte al comisiei
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Anexă la rezoluția nr. 282

Propunere 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 (nr. Consiliului 18068/12)
Dosar interinstituțional 2012/0366 (COD)

 Temeiul juridic:
articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

 Data la care documentul a fost trimis Camerei Deputaților de către Comisia pentru 
afaceri europene:
4. 1. 2013

 Data examinării în cadrul comisiei:
24. 1. 2013 (prima etapă)

 Procedura:
codecizia

 Avizul preliminar al guvernului [în conformitate cu articolul 109a alineatul (1) din 
Regulamentului Camerei Deputaților]:
21.1.2013, transmis Comisiei pentru afaceri europene în data de 23.1.2013 prin 
intermediul sistemului ISAP.

 Evaluarea în ceea ce privește principiul subsidiarității:
Propunerea de directivă COM(2012)0788 nu este conformă cu principiul subsidiarității (a 
se vedea mai jos).

 Justificare și obiect:

Potrivit datelor Comisiei, consumul produselor din tutun este cea mai frecventă cauză de 
decese în Uniunea Europeană, și care ar putea fi evitată: în fiecare an, acesta este 
responsabil de 1,5 milioane de decese în UE. Se estimează că 25% dintre toate decesele 
cauzate de cancer și 15% din totalul deceselor sunt legate de consumul de tutun1. Cu toate
acestea, din punct de vedere utilitarist, industria tutunului reprezintă un angajator 
important în interiorul Uniunii Europene, iar impozitele percepute pe vânzarea de produse 
din tutun reprezintă o parte deloc neglijabilă a veniturilor fiscale în cadrul bugetelor 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, martie 2009. Accesibil, 
de asemenea, la adresa (www): http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm.
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statelor membre1. 

Competențele Uniunii referitoare la piața produselor din tutun intră sub incidența 
articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (în continuare 
„TFUE”) (ex-articolul 100a din TCE, astfel cum a fost modificat prin Actul Unic 
European, ex-articolul 95 din TCE, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la 
Amsterdam), și aceasta nu doar în ceea ce privește instituirea și mai buna funcționare a 
pieței interne, așa cum este stipulat la articolul 114 alineatul (1) din TFUE, ci și cu privire 
la obiectivele în materie de protecție a sănătății umane, prevăzute la articolul 114 alineatul 
(3). În mod similar, hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-376/98 
Republica Federală Germania/Parlamentul European și Consiliul stipulează că, în vederea 
punerii în aplicare a pieței interne sau a funcționării acesteia, „protecția sănătății publice 
reprezintă un factor decisiv în hotărârile care urmează să fie luate”.

Uniunea Europeană a reglementat comerțul cu produse din tutun la sfârșitul anilor '80, 
adoptând o serie de directive2 prin care erau reglementate conținutul de gudron al 
produselor din tutun, utilizarea tutunului de mestecat sau etichetarea produselor din tutun. 
Legislația în vigoare, și anume Directiva 2001/37/CE privind apropierea actelor cu putere 
de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare 
și vânzare a produselor din tutun, a unificat și revizuit legislația inițială, fragmentată.

Reglementarea la nivel european a pieței produselor din tutun era deja în vigoare atunci 
când aceste acte legislative au fost atacate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de 
către fabricanții de produse din tutun sau de către statele membre care apărau interesele 
acestor fabricanți. În ciuda diversității argumentelor prezentate în concluziile solicitanților 
(printre care se numără în special nerespectarea principiului subsidiarității, a principiului 
proporționalității, nerespectarea de către directivă a acordului internațional TRIPS etc.), 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat conformitatea Directivei privind 
produsele din tutun (și a acelora care au precedat-o) cu dreptul UE3. La rândul lor, 
fabricanții au obținut câștig de cauză în ceea ce privește reglementarea publicității pentru 
produsele din tutun, deoarece Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat directiva 
privind publicitatea în favoarea tutunului4, invocând alegerea greșită a temeiului juridic. 
Trebuie, totuși, reamintit faptul că reglementarea publicității în favoarea tutunului nu este 
legată de reglementarea produselor din tutun. 

Au trecut zece ani de la adoptarea Directivei 2001/37/CE, timp în care piața produselor 

                                               
1 Cf. analizei controversate a raportului costuri-avantaje, efectuată de către societatea Arthur D. Little 
International, intitulată „Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic“ și comandată de 
producătorul de tutun Phillip Morris ČR a. s., efectele financiare ale consumului de tutun în Republica Cehă 
sunt pozitive: 5,815 miliarde pe an, inclusiv economiile pe cheltuieli destinate căminelor de bătrâni și pensiilor, 
economii aferente creșterii mortalității. Accesibil la adresa (www):
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
2 Directivele 89/622/CEE, 90/239/CEE și 92/41/CEE.
3 C-491/01 „Imperial Tobacco“: privind temeiul juridic: a se vedea punctele 42 – 111, privind principiul 
proporționalității: punctele 112 –141, privind principiul subsidiarității: punctele 173 –185; a se vedea, de
asemenea, C-210/03 „Swedish Match“: privind temeiul juridic: a se vedea punctele 27 – 45, privind principiul 
proporționalității: punctele 46 – 58, privind dreptul de proprietate: punctele 72 – 74.
4 C-376/98 Republica Federală Germania/Parlamentul European și Consiliul („Publicitatea în favoarea 
tutunului”): punctele 117 și 118.
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din tutun a cunoscut o anumită evoluție, atât în domeniul cercetării științifice, cât și în cel 
al relațiilor juridice internaționale. Prin urmare, Comisia consideră indispensabilă 
adoptarea unor măsuri privind piața produselor din tutun, care să reflecte această evoluție. 
Comisia răspunde în egală măsură apelurilor repetate ale Parlamentului European și ale 
Consiliului vizând adoptarea unei propuneri care să permită revizuirea actualei directive 
privind produsele din tutun. Comisia urma să prezinte o propunere în cursul toamnei 
anului 2012, dar procesul a fost suspendat datorită scandalului de corupție legat tocmai de 
această propunere, scandal ce a condus la compromiterea comisarului John Dalli și, în cele 
din urmă, la demisia acestuia1. 

 Conținut și impact:

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 (în continuare 
„propunerea de directivă”) a fost adoptată de Comisie la 19 decembrie 2012. Aceasta 
conține patru titluri și 29 de articole. 

Titlul I din propunerea de directivă este consacrat definirii obiectului directivei, și anume 
apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea 
ce privește produsele din tutun, precum și definițiilor principalilor termeni din acest 
domeniu. Definițiile diferiților termeni cuprinși în propunere sunt mult mai largi decât 
cele cuprinse în directiva 2001/37/CE, aflată în vigoare (în continuare „directiva în 
vigoare”). În total, propunerea de directivă cuprinde 36 de definiții, în vreme ce legislația 
actuală nu cuprinde decât cinci. De exemplu, propunerea nu oferă doar o definiție generală 
a produselor din tutun, ci oferă, de asemenea, definiții ale trabucului, țigaretei, țigării de 
foi sau tutunului de mestecat. 

Titlul II din propunerea de directivă este dedicat produselor din tutun propriu-zise, și 
anume a produselor utilizabile pentru consum de către consumatori și care constau, chiar 
și parțial, din tutun. Acest domeniu este împărțit în mai multe sub-domenii, în principal 
pentru o mai bună înțelegere.

 Ingrediente și emisii (articolele 3-6 din propunerea de directivă)
Articolele 3 și 4 din propunerea de directivă preiau dispozițiile din directiva în vigoare 
referitoare la cantitățile maxime de gudron, de nicotină, de monoxid de carbon și de alte 
substanțe emise, precum și dispozițiile privind metodele de măsurare. Propunerea 
menține, de asemenea, obligația ce incumbă fabricanților și importatorilor de produse din 
tutun de a raporta ingredientele utilizate în astfel de produse. Noutatea constă în punerea 
în practică a unui format electronic comun pentru raportarea acestor ingrediente (articolul 

                                               
1 Conform anchetei întreprinse de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), un întreprinzător maltez, 
apropiat de comisarul Dalli, a încercat să obțină avantaje financiare din partea societății Swedish Match, 
producător suedez de tutun de mestecat, în schimbul unei posibile influențe asupra propunerilor legislative 
privind produsele din tutun, în special cu privire la interzicerea exportului tutunului de mestecat. OLAF a 
prezentat concluziile Comisiei și, în urma acestora, comisarul Dalli și-a dat demisia din funcțiile deținute. În 
prezent, este în curs o anchetă întreprinsă de autoritățile malteze (a se vedea declarația de presă în numele 
Comisiei Europene, Bruxelles, 16 octombrie 2012, accesibilă la adresa (www): http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-12-788_en.htm).
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5 din propunerea de directivă). 

Propunerea de directivă ar trebui să instituie o reglementare privind ingredientele 
produselor din tutun, deoarece o astfel de reglementare nu este cuprinsă în actuala 
directivă. Acest domeniu ar trebui reglementat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
din propunerea de directivă, ce prevede obligația ca statele membre să interzică 
introducerea pe piață a produselor din tutun cu o aromă caracteristică. Cu toate acestea, 
această interdicție nu ar trebui să afecteze utilizarea aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun, în măsura în care aditivii nu imprimă produselor o aromă 
caracteristică. Ar trebui interzise trei grupe de aditivi, și anume: vitamine și alți aditivi 
care creează impresia că un produs din tutun are un efect benefic asupra sănătății sau 
prezintă riscuri mai mici pentru sănătate; cafeina și taurina, precum și alți aditivi și 
compuși stimulanți care sunt asociați cu energia și vitalitatea; și aditivii cu proprietăți 
colorante pentru emisii. Propunerea prevede, de asemenea, interdicția privind utilizarea de 
arome în componentele produselor din tutun, cum ar fi filtrele, hârtiile, ambalajele, 
capsulele sau caracteristicile tehnice care permit modificarea aromei sau a densității 
fumului. Produsele din tutun altele decât țigaretele, tutunul de rulat și produsele din tutun 
nefumigene ar trebui exonerate de aceste obligații. Aceasta s-ar putea aplica, de exemplu, 
trabucurilor, țigaretelor de foi sau tutunului de pipă. Comisia justifică această exonerare 
prin faptul că aceste produse sunt în principal consumate de persoane în vârstă, în timp ce 
propunerea se concentrează pe reglementarea produselor din tutun astfel încât acestea să 
nu încurajeze tinerii să înceapă să le consume. 

 Etichetare și ambalare (articolele 7-13 din propunerea de directivă)
Propunerea de directivă ar trebui să introducă modificări în ceea ce privește un alt 
domeniu important, cel al etichetării și ambalării produselor din tutun. Fiecare pachet 
unitar de produse din tutun și orice ambalaj exterior va trebui să poarte avertismente de 
sănătate în limba sau în limbile oficiale ale statului membru în care produsul este introdus 
pe piață. Ar trebui introduse avertismente combinate, compuse dintr-un mesaj de 
avertisment și o fotografie (articolul 9 din propunerea de directivă). Avertismentul ar 
trebui să acopere 75% din aria externă atât a suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale oricărui ambalaj exterior al produselor din tutun. 
Actuala directivă nu prevede decât mesaje de avertisment. Propunerea de directivă 
cuprinde dispoziții foarte stricte pe care avertismentele de sănătate combinate vor trebui să 
le respecte. Mesajele de avertisment sunt menționate în anexa I din propunerea de 
directivă. Aceste mesaje sunt identice cu cele menționate în directiva în vigoare. 
Fotografiile color corespunzătoare vor trebui specificate în galeria de imagini care va fi 
creată de Comisie în temeiul competenței sale de a adopta acte delegate. În plus, orice 
ambalaj exterior ar trebui să includă informații privind renunțarea la fumat, cum ar fi 
numere de telefon, adrese de e-mail sau site-uri de internet relevante. În ceea ce privește 
fețele laterale ale pachetelor unitare, 50% din suprafața acestora ar trebui acoperită de 
avertismentul general „Fumatul ucide – renunțați acum” și de mesajul de informare 
„Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe care cauzează cancer” (articolul 8 din 
propunerea de directivă). În plus, fiecare pachet unitar ar trebui să poarte un identificator 
unic și o caracteristică de securitate în conformitate cu articolul 14 din propunerea de 
directivă. 
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Reglementarea propusă cuprinde anumite exonerări care privesc, printre altele, etichetarea 
tutunului pentru fumat altul decât țigaretele și tutunul de rulat (articolul 10 din propunerea 
de directivă). O reglementare specială ar trebui să se aplice etichetării produselor din tutun 
nefumigene (articolul 11 din propunerea de directivă). Această reglementare a fost 
preluată parțial din directiva în vigoare. Noutatea constă în obligația de a tipări un 
avertisment de sănătate pe cele două suprafețe cele mai mari ale pachetului unitar. Actuala 
directivă nu prevede această obligație.

În ceea ce privește descrierea produsului, reglementarea propusă este mult mai detaliată și 
mai completă (articolul 12 din propunerea de directivă) decât cea prevăzută la articolul 7 
din directiva în vigoare, care se limitează la interzicerea utilizării, pe ambalajul produselor 
din tutun, a unor texte, denumiri, mărci și semne figurative sau a altor elemente care să 
indice că un anumit produs din tutun este mai puțin nociv decât altele. Conform noii 
reglementări, etichetarea pachetelor unitare, precum și produsul din tutun propriu-zis nu 
pot include niciun element sau caracteristică care promovează un produs din tutun prin 
mijloace care sunt false, înșelătoare sau decepționante, care se aseamănă cu un produs 
alimentar sau se referă la aromă, gust, aromatizanți sau alți aditivi sau la absența acestora. 
Propunerea prevede în mod explicit faptul că țigaretele cu un diametru mai mic de 7,5 mm 
(denumite „țigarete subțiri”) sunt considerate înșelătoare. 

Propunerea de directivă definește, de asemenea, aspectul și conținutul pachetelor unitare
(articolul 13). Propunerea prevede că pachetul unitar va trebui să aibă o formă cuboidă, 
trebuind să includă cel puțin 20 de țigarete. Pachetul unitar de tutun de rulat va trebui să 
aibă forma unei pungi cu o clapă de dimensiuni precise și să conțină cel puțin 40 g de 
tutun. Directiva propusă cuprinde, de asemenea, cerințe privind materialele utilizate 
pentru fabricarea pachetelor de țigarete și închiderea acestora. Actuala directivă nu 
prevede o astfel de reglementare. 

 Trasabilitatea și caracteristicile de securitate (articolul 14 din propunerea de 
directivă)

Directiva în vigoare prevede, la articolul 5 al nouălea paragraf, obligații care permit 
garantarea identificării produselor și trasabilitatea acestora, și anume numărul lotului sau 
un echivalent care trebuie indicat pe pachetul unitar în orice mod adecvat și care permite 
identificarea locului și a momentului fabricării. Comisiei i-a fost conferită competența de 
a adopta normele tehnice vizând aplicarea acestei dispoziții, dar aceasta nu a utilizat-o 
încă.

Propunerea de directivă stipulează că statele membre trebuie să se asigure că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt marcate cu un identificator unic, care să 
permită identificarea informațiilor solicitate, cum ar fi data și locul de fabricare, fabrica, 
schimbul de lucru sau ora fabricării (articolul 14 din propunerea de directivă). În plus, 
propunerea de directivă modifică în mod precis sistemul Uniunii Europene privind 
urmărirea și controlul ambalării produselor din tutun, care se aplică întregului lanț de 
distribuție, cu excepția vânzării cu amănuntul. Propunerea prevede că statele membre 
trebuie să se asigure că fabricanții de produse din tutun încheie contracte de stocare de 
date cu părți terțe independente. Comisia a optat pentru părți terțe independente în vederea 
garantării independenței și transparenței totale a sistemului, precum și a accesibilității 
acestuia pentru Comisie și statele membre. Propunerea prevede, de asemenea, că toate 
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pachetele unitare de produse din tutun care sunt introduse pe piață poartă, pe lângă 
identificatorul unic, o caracteristică de securitate care să permită verificarea autenticității 
produsului. Această reglementare nu ar trebui să se aplice produselor din tutun altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat pentru o perioadă de cinci ani. 

 Tutunul pentru uz oral (articolul 15 din propunerea de directivă)
Propunerea de directivă menține derogarea de la interzicerea introducerii pe piață a 
tutunului pentru uz oral pentru Suedia, conform dispozițiilor articolului 151 din Actul de 
aderare a Austriei, a Finlandei și a Suediei (articolul 15 din propunerea de directivă, 
articolul 8 din directiva în vigoare). 

 Vânzări transfrontaliere la distanță de produse din tutun (articolul 16 din 
propunerea de directivă)

Actuala reglementare nu se aplică vânzărilor transfrontaliere. Propunerea de directivă 
cuprinde o reglementare nouă privind obligația de notificare de către punctele de vânzare 
cu amănuntul a produselor din tutun care se intenționează a fi vândute transfrontalier la 
distanță. Aceste puncte de vânzare cu amănuntul trebuie să se înregistreze la autoritățile 
competente din statul membru în care este stabilit punctul de vânzare cu amănuntul și în 
statul membru în care este situat consumatorul efectiv sau potențial. Punctul de vânzare cu 
amănuntul va trebui să furnizeze informațiile solicitate, cum ar fi numele sau denumirea 
societății, data începerii activității sau adresa site-ului de internet utilizat în scopul 
respectiv. În plus, punctele de vânzare cu amănuntul angajate în vânzări la distanță trebuie 
să fie dotate cu un sistem de verificare a vârstei, prin care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta minimă prevăzută în temeiul legislației naționale din 
statul membru de destinație.

 Noi categorii de produse din tutun (articolul 17 din propunerea de directivă)
Directiva în vigoare nu prevede nicio reglementare aplicabilă noilor categorii de produse 
din tutun. Conform articolului 2 punctul 23 din propunerea de directivă, o categorie nouă 
de produse din tutun înseamnă un produs din tutun altul decât țigareta, tutunul de rulat, 
tutunul de pipă, tutunul pentru narghilea, trabucurile, țigările de foi, tutunul de mestecat, 
tutunul pentru uz nazal sau tutunul pentru uz oral, introdus pe piață după intrarea în 
vigoare a directivei propuse. Este vorba despre o nouă reglementare care vizează 
instituirea unei obligații pentru fabricanții și importatorii de produse din tutun de a 
prezenta autorităților competente din statele membre o declarație electronică privind orice 
nouă categorie de produse din tutun pe care intenționează să o introducă pe piețele din 
statele membre în cauză, cu șase luni înainte de introducerea pe piață propriu-zisă. 
Declarația va trebui însoțită de o descriere detaliată a produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile în conformitate cu articolul 5. În plus, 
fabricanții vor trebui, de exemplu, să comunice autorităților competente studiile științifice 
disponibile privind toxicitatea, potențialul de dependență și atractivitatea produsului, în 
special în ceea ce privește ingredientele și emisiile sale. Articolul în cauză stipulează, de 
asemenea, că noile categorii de produse din tutun introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în directiva propusă.

Titlul III din propunerea de directivă acoperă reglementarea privind produsele altele decât 
cele din tutun, și anume produsele care conțin nicotină (articolul 18) și produsele din 
plante pentru fumat (articolul 19). Aceste dispoziții nu sunt menționate în actuala 
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directivă. 

În ceea ce privește reglementarea produselor care conțin nicotină, propunerea de directivă 
împarte aceste produse în două categorii, în funcție de concentrația de nicotină. Produsele 
a căror concentrație de nicotină depășește pragurile stabilite la articolul 18 din directiva 
propusă pot fi introduse pe piață numai în cazul în care au fost autorizate în temeiul 
Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. Produsele al căror 
nivel de nicotină este inferior pragurilor stabilite ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al directivei propuse și să poarte avertismentul de sănătate „Acest produs conține nicotină 
și poate dăuna sănătății dumneavoastră”, dimensiunile și aspectul acestuia fiind detaliate 
în propunerea de directivă. 

Produsele din plante pentru fumat nu intră în domeniul de aplicare al directivei în vigoare. 
Propunerea prevede cerințe privind etichetarea acestor produse, în special obligația de a 
purta avertismentul de sănătate „Acest produs poate dăuna sănătății dumneavoastră” 
tipărit pe fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior. 

Titlul IV din propunerea de directivă cuprinde dispoziții finale care reglementează, de 
exemplu, cooperarea și asigurarea aplicării (articolul 20 din propunerea de directivă). 
Titlul abordează, de asemenea, aspecte legate de procedura comitetului (articolul 21 din 
propunerea de directivă) și exercitarea delegării conferite Comisiei (articolul 22 din 
propunerea de directivă). Propunerea reglementează în special, și în mod detaliat, 
delegarea, și anume competența de a adopta acte delegate. Adoptarea directivei propuse în 
forma sa actuală ar conferi în special Comisiei competența de a stabili, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare și la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, 
dacă un produs din tutun este un produs cu arome caracteristice [articolul 6 alineatele (1) 
și (2) din propunerea de directivă] sau dacă este vorba despre un produs din tutun care 
conține aditivi în cantități care cresc în mod apreciabil la momentul consumului efectele 
toxice sau potențialul de dependență al unui produs din tutun [articolul 6 alineatele (7) și 
(8) din propunerea de directivă]. Comisia ar putea, de exemplu, să modifice prin 
intermediul unui act delegat anexa I care conține lista avertismentelor scrise [articolul 9 
alineatul (3) litera (a) din propunerea de directivă]. În temeiul articolului 290 din TFUE, 
este posibil să se delege Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu 
domeniu de aplicare general care completează sau modifică anumite elemente neesențiale 
ale unui act legislativ. Elementele esențiale nu pot face obiectul unei delegări de 
competențe. Delegarea propusă nu pare să respecte normele de drept primar. 

În temeiul articolului 24 alineatul (2) din propunerea de directivă, statele membre pot să 
mențină sau să introducă dispoziții naționale mai stricte, cu condiția ca dispozițiile să fie 
justificate prin necesitatea de a proteja sănătatea publică. Astfel de dispoziții naționale ar 
trebui notificate în prealabil Comisiei.

În ceea ce privește transpunerea directivei propuse, statele membre vor trebui să pună în 
aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare, pentru a se conforma 
directivei propuse, și aceasta în termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a 
acesteia. 
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 Avizul guvernului Republicii Cehe:

Ministerul agriculturii, însărcinat de Comisia pentru afaceri europene să examineze 
propunerea de directivă la nivelul guvernului, a emis un aviz negativ. Acesta se opune, în 
special, interzicerii produselor care au o aromă caracteristică diferită de cea a tutunului, 
inclusiv a țigaretelor cu aromă de mentol. Ministerul se pronunță, de asemenea, împotriva 
creșterii dimensiunilor mesajelor de avertisment de pe tutunul de fumat, invocând 
protecția drepturilor proprietății industriale, garantate de convențiile internaționale și de 
carta drepturilor fundamentale, precum și împotriva introducerii avertismentelor ilustrate. 
În plus, ministerul estimează că amploarea delegării de competențe conferite Comisiei 
Europene ridică probleme.

 Calendarul prevăzut pentru examinarea propunerii de către instituțiile Uniunii 
Europene:

Comisia desemnată drept comisie competentă pentru examinarea propunerii în 
Parlamentul European este Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(ENVI). Propunerea va fi, de asemenea, examinată de către Comisia pentru afaceri 
constituționale (AFCO), Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) 
și Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). Calendarul pentru examinarea 
propunerii de către Parlamentul European nu este încă cunoscut. 

 Concluzii:

Comisia pentru afaceri europene 

1 . aprobă avizul Guvernului Republicii Cehe 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 produselor din tutun;

2 . se opune amplorii competențelor delegate Comisiei, care îi permit acesteia să adopte acte 
fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general;

3 . în conformitate cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, adoptă un aviz motivat ca urmare a nerespectării principiului 
subsidiarității, considerând că obiectivele directivei ar putea fi îndeplinite prin intermediul 
unor acțiuni întreprinse la nivelul fiecărui stat membru. Adoptarea de măsuri în domeniul 
protecției sănătății ar trebui să țină cont de diferențele dintre statele membre și ar trebui să 
aibă loc cât mai aproape de cetățeni, și anume la nivelul statelor membre, în conformitate 
cu dispozițiile articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

4 . încredințează președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, în conformitate cu 
Regulamentul Camerei Deputaților și prin intermediul președintelui Camerei Deputaților, 
guvernului, președintelui Senatului, Președintelui Parlamentului European, Președintelui 
Consiliului Uniunii Europene și Președintelui Comisiei Europene.
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5. solicită guvernului să o informeze cu privire la desfășurarea procesului de examinare a 
acestui document în fața instanțelor Consiliului;

6. transmite propunerea de directivă Comisiei pentru sănătate, în scopul examinării.

Semnătura: Jaroslav Lobkowicz semnătura: Jan Bauer v. r.
verificator din partea comisiei raportor și președinte al comisiei
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Concluziile rezoluției nr. 282 a Comisiei pentru afaceri 
europene, cea de-a 41-a reuniune, din data de 24 ianuarie 2013,

referitoare la propunerea de directivă 2001/37/CE 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/doc. 18068/12, COM(2012)0788/

Comisia pentru afaceri europene 

1 . aprobă avizul Guvernului Republicii Cehe 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 produselor din tutun;

2 . se opune amplorii competențelor delegate Comisiei, care îi permit acesteia să adopte acte 
fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general;

3 . în conformitate cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, adoptă un aviz motivat ca urmare a nerespectării principiului 
subsidiarității, considerând că obiectivele directivei ar putea fi îndeplinite prin intermediul 
unor acțiuni întreprinse la nivelul fiecărui stat membru. Adoptarea de măsuri în domeniul 
protecției sănătății ar trebui să țină cont de diferențele dintre statele membre și ar trebui să 
aibă loc cât mai aproape de cetățeni, și anume la nivelul statelor membre, în conformitate 
cu dispozițiile articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

4 . încredințează președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, în conformitate cu 
Regulamentul Camerei Deputaților și prin intermediul președintelui Camerei Deputaților, 
guvernului, președintelui Senatului, Președintelui Parlamentului European, Președintelui 
Consiliului Uniunii Europene și Președintelui Comisiei Europene.

5. solicită guvernului să o informeze cu privire la desfășurarea procesului de examinare a 
acestui document în fața instanțelor Consiliului;

6. transmite propunerea de directivă Comisiei pentru sănătate, în scopul examinării.


