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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 se 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 un aviz motivat din partea Senatului Italiei referitor la propunerea 
menționată mai sus.
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ANEXĂ

SENATUL REPUBLICII

  a XVI-a legislatură 

REZOLUȚIE a celei de a XII-a Comisii permanente

(Igienă și sănătate)

(Autori: BASSOLI și D’AMBROSIO LETTIERI)

aprobată în cadrul ședinței din după-amiaza zilei de 30 ianuarie 2013

REFERITOARE LA

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) 788 final)

în temeiul articolului 144 alineatele (1) și (6) din regulament

transmisă Președinției la 6 februarie 2013
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Comisia,

în urma examinării actului comunitar (COM (2012) 788 final), 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:

consideră că obiectivul principal al propunerii de directivă este acela de a actualiza și 
completa Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 
privind produsele din tutun în lumina progreselor științifice și a evoluțiilor internaționale și de 
pe piață survenite între timp;

reamintește că Italia s-a numărat întotdeauna printre țările care au acordat mai multă atenție 
combaterii tabagismului și protecției nefumătorilor, cu ajutorul unui cadru legislativ variat, 
pornind de la legea nr. 584 din 11 noiembrie 1975 privind interzicerea fumatului în anumite 
localuri și în mijloacele de transport publice și continuând cu dispozițiile recente, introduse la 
articolul 7 din decretul-lege nr. 158 din 13 septembrie 2012 convertit, cu modificări, prin 
legea nr. 189 din 8 noiembrie 2012, care au majorat limita de 16 ani prevăzută la articolul 25 
din textul unic al legilor privind protecția și asistența acordată maternității și copiilor la care 
se referă decretul regal nr. 2316 din 24 decembrie 1934;

are în vedere că, în cadrul priorităților activității sale legislative, Comisia Igienă și sănătate 
din cadrul Senatului Republicii a acordat un loc special examinării unui proiect de lege (Actul 
nr. 8 al Senatului) cuprinzând dispoziții pentru protejarea sănătății și prevenirea daunelor 
provocate de consumul produselor din tutun care, deși nu a parcurs întregul proces 
parlamentar, a înregistrat o amplă convergență a diverselor forțe politice în ceea ce privește 
necesitatea descurajării consumului de produse din tutun și de a preveni astfel daunele 
provocate de tabagism;

constată, în special, că punctele relevante ale inițiativei legislative menționate constau, pe 
lângă majorarea de la 16 la 18 ani a vârstei anagrafice minime pentru achiziționarea și 
consumul produselor din tutun, actualmente în vigoare în virtutea articolului 7 din amintitul 
decret-lege nr. 158 din 2012, din interzicerea fumatului în școli (articolul 5), din constituirea 
Fondului pentru prevenirea și reducerea daunelor tabagismului, destinat desfășurării unor 
campanii de informare și prevenire (articolul 6), din controlul caracteristicilor, cantităților și 
calității produselor comercializate și consumate de public, deoarece măsurarea și verificarea 
conținutului de produse derivate din prelucrarea tutunului, cum sunt gudronul, nicotina și 
monoxidul de carbon reprezintă o condiție de neînlăturat pentru sănătatea consumatorilor și 
din obligația ce le incumbă producătorilor de produse din tutun de a indica conținutul 
substanțelor prezente în produsele susmenționate în fișa informativă din interiorul pachetelor 
de țigări și în interiorul ambalajului altor produse din tutun (articolul 7);

apreciază favorabil obiectivele propunerii de directivă în cauză care, prin revizuirea amintitei 
Directive 2001/37/CE și din perspectiva asigurării celui mai ridicat grad de protecție a 
sănătății, urmărește o actualizare în contexte deja armonizate pentru a depăși piedicile cu care 
se confruntă statele membre atunci când încearcă să-și pună legislația națională în acord cu 
noile evoluții internaționale, științifice și de piață; odată cu adoptarea măsurilor referitoare la 
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produse care nu sunt încă vizate de directiva privind produsele din tutun, în măsura în care 
evoluțiile eterogene survenite în statele membre s-au tradus sau riscă să se traducă printr-o 
fragmentare a pieței interne; garantează că dispozițiile directivei nu vor fi eludate prin 
introducerea pe piață a unor produse care nu sunt conforme cu directiva privind tutunul;

ia act de faptul că Comisia a adoptat propunerea de directivă pe baza articolului 114 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), având drept obiectiv garantarea 
funcționării pieței interne și a unui nivel ridicat de protecție a sănătății cetățenilor, reducând 
propensiunea către tabagism, în special în rândul minorilor. În acest sens, Comisia Europeană 
face trimitere în mod explicit la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) 
pentru controlul tutunului ca bază a acțiunii sale legislative, justificând introducerea măsurilor 
propuse cu garantarea unei mai bune puneri în executare în context european a prevederilor 
acordurilor internaționale;

reiterează că, sub acest aspect, țara noastră se poate considera, cu îndreptățire, una dintre cele 
mai „merituoase” din Uniunea Europeană deoarece, printr-o legislație în esență echilibrată și 
un sistem de comercializare a produselor di tutun controlat strict pe bază de concesiuni, a 
permis realizarea pe deplin a obiectivelor în materie ed sănătate publică, asigurând totodată 
importante venituri la buget.

Este aproape inutil să amintim că Italia a dat rapid curs prevederilor Convenției OMS, atât 
prin introducerea așa-numitei Legi Sirchia (legea nr. 3 din 16 ianuarie 2003), cât și prin 
reglementarea comercializării produselor destinate fumatului cu ajutorul distribuitoarelor 
automate și, mai recent, prin majorarea până la optsprezece ani a vârstei sub care vânzarea 
acestora către minori este interzisă, indiferent de intervențiile normative sau reglementările 
urmărind armonizarea legislațiilor naționale. În plus, aspect care merită o atenție deosebită, 
țara noastră a adoptat o politică fiscală în ceea ce privește produsele destinate fumatului care a 
oferit rezultate optime în termeni de disuadare a propensiunii către tabagism. Statisticile 
oficiale indică faptul că, în perioada 2003 – 2012, numărul fumătorilor a scăzut, în Italia, de la 
27,6 % până la 20,8 %, ceea ce reprezintă un obiectiv de mare relevanță, care nu a fost atins în 
prea multe alte țări din Uniune în care, în pofida faptului că există reglementări uneori mai 
stricte, continuă să existe procentaje mai ridicate de fumători;

ia act de observațiile favorabile exprimate de cea de a 10-a comisie în data de 16 ianuarie 
2013, cu următoarele aspecte relevante: comisia competentă este invitată să evalueze cu 
atenție deplina respectare a principiului subsidiarității în cazul propunerii de directivă; 
semnalează că măsurile propunerii de directivă, care prevăd o standardizare a produselor din 
tutun, aduc atingere mărcii industriale și riscă să împiedice, în lipsa trasabilității produsului, 
combaterea eficace a fenomenelor de contrabandă și contrafacere;

reține, totodată, că, în cazul de față, par să subziste elemente critice întemeiate în ceea ce 
privește conținutul propunerii de directivă care conduc la ideea că principiile subsidiarității și 
proporționalității, stabilite în Tratatul privind Uniunea și Protocolul de punere în aplicare, nu 
sunt întrutotul respectate.

În conformitate cu Protocolul nr. 2 la TFUE privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, se exprimă o opinie contrară în legătură cu principiile subsidiarității și 
proporționalității, din următoarele motive:
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1) se relevă, în primul rând, o problemă legată de evaluarea respectării, în propunerea de 
revizuire a directivei în cauză, a principiului subsdiarității. Acest principiu se aplică deoarece 
Comisia Europeană a ales, ca temei juridic al propunerii de directivă, articolul 114 din TFUE 
privind apropierea legislațiilor statelor membre, în vederea garantării funcționării pieței 
interne pe baza unor niveluri ridicate de protecție a sănătății (competență comună, a statelor 
membre și a Uniunii Europene).

Propunerea de directivă  nu pare, însă, orientată spre armonizarea/apropierea legislațiilor 
statelor membre privind produsele din tutun. La articolul 24 din propunere se afirmă, în fapt, 
că statele membre sunt libere să adopte reglementări sectoriale diferite, mai stricte. 
Propunerea de directivă încurajează statele să acționeze autonom în diferite domenii, cum 
sunt: măsurarea altor emisii decât cele de nicotină, gudron și monoxid de carbon, testele 
suplimentare pentru măsurarea componentelor, cerințele referitoare la interzicerea produselor 
care conțin aditivi specifici, introducerea unui sistem de autorizare pentru produsele noi, 
introducerea unor norme mai stricte în ceea ce privește ambalarea (ca, de exemplu, pachetul 
generic). Astfel de propuneri așează bazele unor diferențe semnificative între statele membre, 
cu consecințe în ceea ce privește limitarea liberei circulații a mărfurilor. În consecință, 
trimiterea la articolul 114 din TFUE ca temei juridic al propunerii de directivă nu este 
justificată.

2) există unele inconsecvențe în ceea ce privește libertatea acordată statelor membre în 
legătură cu o marjă corespunzătoare inerentă cadrului de punere în aplicare a propunerii de 
directivă. Competența de a adopta acte delegate, acordată Comisiei la articolul 22, riscă să 
devină excesiv de extinsă, atât în ceea ce privește conținutul (atingând cel puțin 16 domenii 
privind producerea, ambalarea și comercializarea produselor din tutun), cât și în ceea ce 
privește durata, îngrădind astfel în mare măsură puterea legislativă a parlamentelor naționale.

Este adevărat că, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, legislatorul poate „delega 
Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare 
general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ.”

De exemplu, la articolul 3 alineatul (2), Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate pentru adaptarea conținuturilor maxime menționate la alineatul (1), adică a 
conținuturilor de gudron, nicotină și monoxid de carbon al țigaretelor introduse pe piață sau 
prelucrate în statele membre, însă aceste aspecte par să configureze tocmai elemente esențiale 
ale actului legislativ, caracterizând conținutul acelor produse care fac obiectul propunerii de 
directivă.

3) încălcarea principiului subsidiarității se manifestă sub următoarele aspecte:

a) produse din tutun din noua generație: Comisia Europeană impune restricții severe la 
introducerea pe piață a produselor cu risc redus și, în fapt, nu stimulează investițiile în 
cercetare, inovare și dezvoltare, deoarece nu numai că nu prevede stabilirea unui cadru 
normativ ad hoc pentru produsele din tutun din noua generație, ci și descurajează, în și mai 
mare măsură, conținutul perimetrului reglementat (de exemplu, împiedică informarea 
consumatorilor cu privire la riscurile asociate consumului de astfel de produse, chiar și prin 
afirmații susținute de dovezi științifice). Toate acestea în pofida faptului că, la considerentul 8 
din directiva privind produsele din tutun actualmente în vigoare este exprimată necesitatea 
unei astfel de reglementări: „Cu ocazia revizuirii cadrului normativ, trebuie evaluate 
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afirmațiile, bazate pe probe, privind produsele din tutun proiectate și/sau comercializate 
pentru „a reduce riscurile” sau pentru care fabricanții revendică o reducere a nocivității.”

Prin interzicerea în fapt a așa-numitelor „produse cu risc redus sau din noua generație”, 
Uniunea Europeană împiedică statele membre să introducă o politică sanitară de reducere a 
riscurilor ce derivă din fumat.

b) mercantilizarea și interzicerea unor întregi categorii de produse: măsurile referitoare la 
standardizarea pachetului și la interzicerea comercializării unor întregi categorii de produse în 
prezent considerate legale, cum sunt țigaretele „slim”, țigaretele cu mentol și pachetele de 10 
țigarete care, în fapt, ar determina însăși standardizarea produsului, sunt justificate de Comisia 
Europeană prin voința de a reduce atractivitatea produselor din tutun și preocuparea conform 
căreia un anumit tip de pachet sau produs l-ar putea face pe consumator să creadă că este mai 
puțin dăunător.

Pe lângă faptul că nu concordă cu primul obiectiv declarat al propunerii sau cu acela de a 
favoriza piața internă, interzicerea nejustificată a acestor produse legale ar putea conduce la 
mercantilizarea și, în consecință, la erodarea valorii lor, încurajând (a) consumatorii să treacă 
la produse mai puțin costisitoare, (b) concurența să se bazeze exclusiv pe preț, ceea ce ar 
implica o reducere a prețului mediu al produselor din tutun și (c) o dezvoltare semnificativă a 
pieței ilegale (contrabandă/contrafacere), deoarece ambalajele standard ar fi mai ușor de 
copiat. Impactul negativ al acestor consecințe asupra vânzărilor legale, asupra bugetului și al 
filierei ar fi considerabil. În afară de aceasta, rezultatele la care s-ar ajunge prin noua 
propunere de directivă ar sfârși prin a contraveni unui alt obiectiv fundamental al propunerii, 
și anume protejarea sănătății publice.

În sfârșit, este de menționat că, de-a lungul timpului, Uniunea Europeană a încercat să 
stabilească norme armonizate în materia etichetării produselor, pe când aspectul unui produs 
și al ambalajului exterior a fost reglementat întotdeauna la nivelul parlamentelor naționale. 
Prin noua propunere de directivă, Uniunea Europeană încearcă, pentru prima oară, să-și 
asume controlul aproape exclusiv asupra aspectului, formei și design-ului produsului și al 
ambalajului, fără a exista, printre altele, dovezi științifice valabile care să demonstreze 
eficacitatea unor astfel de măsuri sub aspect sanitar.

Se constată, în final, că se impune acordarea unei atenții mărite comercializării, larg 
mediatizate, a țigaretelor electronice, deoarece acestea, după cum indică o opinie recentă a 
Institutului Superior de Sănătate, suscită preocupări legate de sănătatea publică pentru faptul 
că ar putea reprezenta un risc, în sensul că persoanele ar putea începe să fumeze țigarete 
convenționale pe bază de tutun și să devină potențial dependente de nicotină. Având în vedere 
facilitatea cu care îndeosebi clienții tineri pot găsi astfel de produse pe internet, un astfel de 
risc este semnificativ mai ales în cazul tinerilor.

AVIZUL CELEI DE A 10-a COMISII PERMANENTE
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(INDUSTRIE, COMERȚ, TURISM)

(Autor: CURSI)

16 ianuarie 2013

Comisia,

în urma examinării actului (COM (2012) 788 final), formulează, pentru părțile de țin de 
competența sa, observații favorabile, cu următoarele sublinieri:

comisia competentă este invitată să evalueze cu atenție deplina respectare, în cazul propunerii 
de directivă, a principiului subsidiarității;

semnalează că măsurile propunerii de directivă, care prevăd o standardizare a produselor din 
tutun, aduc atingere mărcii industriale și riscă să împiedice, în lipsa trasabilității produsului, 
combaterea eficace a fenomenelor de contrabandă și contrafacere;
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AVIZUL CELEI DE A 14-a COMISII PERMANENTE

(POLITICILE UNIUNII EUROPENE)

(Autor: BOLDI)

30 ianuarie 2013

Comisia,

în urma examinării actului (COM(2012) 788 final), considerând că acesta este finalizat:

la revizuirea Directivei 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. Pe lângă faptul că a fost prevăzută chiar în directivă (articolul 11), această revizuire 
era dorită de Consiliu (Recomandarea din 30 noiembrie 2009) și de Parlamentul European 
(Rezoluțiile din 15 septembrie 2011 și din 24 octombrie 2007);

la adaptarea directivei însăși la evoluțiile pieței (cu apariția unor produse cum sunt țigaretele 
electronice), la cele internaționale (în virtutea adoptării, în mai 2003, a Convenției-cadru a 
Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, la care sunt părți atât Uniunea 
Europeană, cât și toate statele membre) și la cele științifice;

ținând seama de:

sentința Curții de Justiție din 10 decembrie 2002, pronunțată în cauza C-491/01, prin care a 
fost confirmată valabilitatea Directivei 2001/37/CE în termeni de temei juridic, în ceea ce 
privește principiile subsidiarității și proporționalității;

adoptarea, în mai 2003, a Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru 
controlul tutunului;

având, de asemenea, în vedere rezultatele consultării publice promovată de Comisia 
Europeană în perioada 24 septembrie – 17 decembrie 2010, precum și pe cele ale sondajului 
Eurobaromeru din mai 2012;

împărtășind fără rezerve obiectivele constând din:

- descurajarea fumatului în rândul tinerilor;

- în cazul unui eventual consum, a proceda astfel ca acesta să se bazeze pe decizii luate 
în urma unei informări corespunzătoare;

în sfârșit, împărtășind premiza conform căreia „produsele din tutun nu sunt produse obișnuite 
și, având în vedere efectele deosebit de dăunătoare ale tutunului, protejarea sănătății ar trebui 
să aibă o importanță mare, în special pentru a reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor”(considerentul nr. 7);
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formulează, în legătură cu ceea ce ține de competența sa și cu referire specifică la sistemul de 
delegări conferite Comisiei Europene (articolul 22), observații contrare, în conformitate cu 
Protocolul nr. 2 la TFUE în legătură cu aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității.

Articolul 22 din propunerea de directivă cuprinde, în fapt, delegări referitoare la elemente 
esențiale ale actului, acestea fiind scoase, la articolul 290, în afara sferei de aplicare a 
instituției delegării, prin dispoziții exprese. Acesta este cazul delegărilor de la articolul 3 
alineatele (2) și (3), articolul 6 alineatele (3) și (9) și articolul 18 alineatele (2) și (5). În 
primele două situații, exercitarea delegării este în măsură să determine necomerciabilitatea 
anumitor produse în interiorul Uniunii Europene, iar în cea de a treia de a modifica 
clasificarea lor în sensul reglementării aplicabile pentru introducerea pe piață. În toate aceste 
cazuri, ar fi modificate însăși sfera de aplicare a directivei și produsele care fac obiectul 
acesteia.

Se amintește faptul că articolul 114 din TFUE a fost indicat corect ca temei juridic al actului 
în cauză. În sfera de competență a Uniunii intră exclusiv posibilitatea ca legiuitorul european 
să-i delege Comisiei adoptarea anumitor acte nelegislative cu caracter general, în cazurile și 
prin modalitățile stabilite la articolul 290 din TFUE (care dispune, în mod explicit, că 
„elementele esențiale ale unui anumit domeniu sunt rezervate actului legislativ și nu pot face, 
prin urmare, obiectul delegării de competențe”).

Prevederea referitoare la delegări având ca obiect elementele esențiale indicate mai sus 
configurează, în sfera de competență a Uniunii ex articolul 114, puteri excesive și nejustificate 
conferite Comisiei, de natură să:

- configureze o disproporție excesivă a elementului federal în raport cu autonomia 
normativă a statelor membre și să aducă atingere competențelor acestora, în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

- să aducă atingere prerogativelor parlamentelor naționale, împiedicându-le, pe o durată 
nedeterminată, să se pronunțe cu privire la respectarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității în toate actele adoptate în exercițiul delegării.

Cu alte cuvinte, verificând competența Uniunii de a legifera în materia tutunului și a 
produselor aferente, o intervenție autonomă a Comisiei care nu răspunde criteriilor de 
necesitate și valoare adăugată rezultă a fi nejustificată și aduce atingere competențelor statelor 
membre. Colegiuitorii pot interveni legislativ cu ușurință în contextele menționate la articolul 
3 alineatele (2) și (3), articolul 6 alineatele (3) și (9), articolul 18 alineatele (2) și (5).

Tot cu referire la sistemul de delegări, sunt exprimate rezerve ferme cu privire la durata 
nedeterminată a acestora, precum și la posibilitatea Comisiei Europene de a revoca în mod 
automat anumite exceptări în circumstanțe nedeterminate și generice („în cazul în care există 
o modificare substanțială a circumstanțelor, astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei”). Acesta este cazul articolului 6 alineatul (10), articolului 10 alineatul (5) și al 
articolului 13 alineatul (4).

În sfârșit, cu referire la cuprinsul actului, comisia invită la o evaluare atentă a posibilității:
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-  de a utiliza, eventual, așa-numitele produse cu risc redus sau din noua generație 
(articolele 17-19);

- de a menține pe piață ambalaje cu conținut redus sau țigarete cu un diametru limitat.

Aceste produse se pot dovedi eventual utile în cadrul unei politici de descurajare treptată sau 
de abandonare a obișnuinței de a fuma. Cu alte cuvinte, limitarea ofertei publice de produse 
din tutun sau conformarea acestei oferte cu anumite standarde nu determină, ex se, o 
diminuare a propensiunii de a fuma. Ea ar putea însă determina o creștere a contrabandei, 
creând totodată dificultăți fumătorilor care au reușit să se motiveze în sensul de a abandona 
obișnuința de fuma. 


