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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 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 Parlamentului 

Republicii Elene referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Comisia specială permanentă pentru afaceri europene, Comisia 

permanentă pentru afaceri sociale și Comisia pentru producție și 

comerț din Parlamentul elen

în cadrul reuniunii de miercuri, 20 februarie 2013, prezidată de 

Ioannis Tragakis, vicepreședinte, a  examinat 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).

 După examinarea:

- textului propunerii de directivă,

- observațiilor Ministerului Sănătății și ale Ministerului Dezvoltării 

Rurale și Alimentației,

- declarației dlui Andreas Lykourentzos, ministrul sănătății,

- declarației dnei Christina Papanikolaou, Secretar-general pentru 

sănătatea publică,
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- declarației dlui Dimitris Melas, Secretar-general pentru dezvoltare 

rurală și alimentație,

membrii comisiilor menționate mai sus au convenit următoarele:

Temeiul juridic

Principalul obiectiv al propunerii de directivă de modificare a 

Directivei 2001/37/CE este îmbunătățirea funcționării pieței interne, în 

special,

(a) actualizarea domeniilor care au fost deja armonizate;

(b) abordarea măsurilor ce vizează produsele care nu sunt acoperite 

încă de Directiva privind produsele din tutun (DPT) și

(c) asigurarea faptului că dispozițiile directivei nu sunt eludate prin 

introducerea pe piață a unor produse care nu sunt conforme cu DPT.

Prin urmare, articolul 114 din TFUE a fost ales drept temeiul juridic 

adecvat. Întrucât protecția sănătății este menționată doar în legătură cu 

articolul 114 alineatul (3), și nu drept obiectiv principal, Comisia 

trebuie, în propunerile sale prezentate în temeiul articolului 114 

alineatul (1), să vizeze asigurarea unui nivel înalt de protecție a 

sănătății. 
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Opinii - Observații

În legătură cu conținutul propunerii de directivă

 Produse interzise (articolul 12)

Propunerea de directivă vizează interzicerea anumitor produse din 

tutun considerate a fi înșelătoare, cum ar fi țigaretele cu un 

diametru mai mic de 7,5 mm sau țigaretele mentolate. Cu toate 

acestea, studiile în domeniu nu conțin probe care să sugereze că 

astfel de dispoziții se vor dovedi utile obiectivelor directivei. Din 

contră, dispozițiile în cauză vor duce la interferențe cu piața internă 

și la denaturarea concurenței echitabile în sectorul tutunului, 

întrucât fumătorii fie vor alege să consume țigarete cu un diametru 

disponibil la nivel general, în speță cele produse de marii 

producători de tutun, fie vor cumpăra produse ilegale care nu 

respectă standardele de control al calității ale sectorului european al 

tutunului, ceea ce, foarte probabil, ar afecta în mod negativ 

sănătatea consumatorilor, la care s-ar adăuga, pe deasupra, și 

scăderea veniturilor la stat, ca urmare a comerțului ilegal.

Acestei dispoziții nu i s-a acordat suficientă atenție în cadrul 

consultărilor publice privind propunerile directivei examinate, 

subminând astfel inițiativa inteligentă de reglementare a Comisiei 

și, în termeni practici, privând părțile interesate de oportunitatea de 

a-și prezenta argumentele în acest sens.
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 Avertismente pe ambalaje - avertismente combinate - dimensiuni 

minime – utilizarea fotografiilor (articolele 8 și 9)

Este foarte posibil ca, în urma dispozițiilor propunerii de directivă 

privind dimensiunea suprafeței care urmează să fie ocupată de 

avertismentele de sănătate și dimensiunile minime ale acestora, să 

se ajungă în situația în care ambalajele sunt pe deplin uniforme, 

ducând la dispariția anumitor tipuri de pachete, ceea ce nu va 

contribui în niciun fel la realizarea obiectivelor propunerii de 

directivă. Dimpotrivă, standardizarea dimensiunii pachetelor și 

introducerea de fotografii pe 75% din suprafața lor va conduce la 

denaturarea în continuare a concurenței, în favoarea mărcilor 

produse de întreprinderile multinaționale. Dispariția anumitor tipuri 

de ambalaje, la care se adaugă imposibilitatea de a promova mărci 

înregistrate, va limita concurența, din punctul de vedere al stabilirii 

prețurilor, și va duce la scăderea calității produselor, în detrimentul 

sănătății publice. [Conform unui sondaj Eurobarometru, factorii 

care influențează alegerile consumatorilor sunt (a) gustul, (b) 

marca, (c) prețul, (d) conținutul de nicotină, gudron și monoxid de 

carbon și (e) ambalajul.]

Nu au existat consultări publice privind dispozițiile referitoare la 

dimensiunile minime ale avertismentelor de sănătate.

 Dispozițiile referitoare la trasabilitate și la caracteristicile de 

securitate

Dispozițiile prevăzute la articolul 14 din propunerea de directivă 
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merg mai departe decât dispozițiile echivalente din Protocolul 

pentru eliminarea comerțului ilegal cu produse din tutun, întocmit 

de Organizația Mondială a Sănătății în noiembrie 2012 și la 

elaborarea căruia UE a jucat un rol decisiv.

 Notificarea noilor categorii de produse din tutun (articolul 17)

În timp ce propunerea de directivă autorizează, în anumite condiții, 

noi categorii de produse din tutun, aceasta interzice orice 

menționare, chiar și în cazul în care este justificată, că astfel de 

produse sunt mai puțin dăunătoare pentru sănătatea umană, 

subminând astfel obiectivul secundar al propunerii, și anume 

asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății, și descurajând 

procesele de inovare destinate dezvoltării de produse mai puțin 

dăunătoare sănătății.

Principiul proporționalității

Sunt exprimate dubii cu privire la respectarea principiului 

proporționalității și la măsura în care ar putea fi obținute rezultate 

identice cu ajutorul unor măsuri mai puțin stricte. De exemplu, în 

cazul dispoziției prin care se interzic țigaretele mentolate sau cele cu 

un diametru mai mic de 7,5 mm, nu se ia în calcul posibilitatea de a 

atenua preocupările legate de produsele înșelătoare cu ajutorul unor 

mențiuni pe ambalaj similare avertismentelor de sănătate. 
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 Principiul subsidiarității

În ceea ce privește principiul subsidiarității, ar fi util să se examineze 

(a) măsura în care există diferențe substanțiale între politicile celor 27 

de state membre ale Uniunii în ceea ce privește produsele din tutun, 

care trebuie uniformizate, și (b) dacă măsurile introduse de propunerea 

modificată își îndeplinesc cu adevărat scopul, și anume funcționarea 

mai eficientă a pieței interne.

Nici expunerea de motive a propunerii de directivă, nici raportul 

privind evaluarea de impact nu conțin elemente care să sugereze că 

diferențele dintre politicile naționale sunt atât de accentuate încât să 

suscite preocupări legitime privind funcționarea pieței interne sau să 

justifice intervenția organului legislativ al Uniunii. Aceasta ar fi 

necesară, de exemplu, dacă anumite produse din tutun ar fi interzise în 

anumite țări și permise în altele sau dacă ambalajul produselor din 

tutun ar fi atât de diferit de la o țară la alta încât, în lipsa restricțiilor, 

ar putea aduce prejudicii funcționării pieței interne. Însă nici 

expunerea de motive a propunerii, nici raportul privind evaluarea de 

impact al Comisiei nu evidențiază acest fapt.

Potrivit expunerii de motive, campaniile de mobilizare a cetățenilor au 

avut un efect decisiv asupra datelor cantitative rezultate în urma 

consultărilor publice, respondenții declarându-se împotriva 
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modificărilor propuse ale DPT. Aceste rezultate sunt complet diferite 

de cele ale sondajului Eurobarometru publicat în mai 2012, conform 

căruia cetățenii UE sunt în majoritate în favoarea măsurilor de control 

al tutunului. Potrivit sondajului în cauză, 65% din cetățenii europeni 

nu consideră că avertismentele de pe ambalajele țigaretelor au afectat 

atitudinea consumatorilor față de fumat, în timp ce 70% dintre ei sunt 

de părere că acestea nu îi descurajează pe tineri de la fumat. Prin 

urmare, reiese că publicul consideră că este necesar să se ia măsuri 

pentru combaterea fumatului, dar că măsurile propuse de Comisie în 

propunerea modificată nu reușesc să își atingă obiectivele în ceea ce 

privește un nivel înalt de protecție a sănătății. 

În plus, în ceea ce privește obiectivul principal, și anume, realizarea 

unei piețe interne mai eficiente, astfel cum s-a demonstrat în urma 

analizei de mai sus, multe dintre dispoziții nu numai că nu creează 

condiții de concurență echitabile pe piață, ci, dimpotrivă, denaturează 

concurența și perturbă piața internă. 

În plus, în temeiul articolului 24 alineatul (2), organele legislative 

naționale sunt autorizate să impună măsuri mai stricte decât cele 

propuse de directivă, ceea ce vine, în mod evident, în contradicție cu 

obiectivul principal de armonizare a politicilor naționale. 

În fine, propunerea conține numeroase acte delegate (16), adoptate de 

Comisie; unele dintre acestea se referă la conținutul propunerii 

legislative, de exemplu, la armonizarea conținutului maxim de 
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nicotină, gudron și monoxid de carbon. Această libertate deplină de 

acțiune în ceea ce privește dispoziții legislative importante este în 

contradicție cu articolul 290 din TFUE.

Prin urmare, în forma actuală, propunerea de directivă nu respectă 

principiul subsidiarității, întrucât nici expunerea de motive, nici 

raportul privind evaluarea de impact nu conțin elemente care să 

sugereze că obiectivele vizate pot fi realizate în mod mai eficient la 

nivelul Uniunii. 


