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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 suedez (Riksdag) referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Avizul motivat al Parlamentului suedez

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 final), care face 
obiectul raportului Comisiei sociale 2012/13:SoU17, a fost examinată de Riksdag din 
perspectiva principiului subsidiarității.

Interdicția de a distribui și vinde tutun pentru uz oral (snus) pe piața unică europeană din alte 
state membre decât Suedia se menține în propunerea de directivă revizuită a Comisiei 
(articolul 15).

Directiva privind produsele din tutun ar trebui să cuprindă produsele din tutun care se vând 
liber pe piața unică europeană. Luând în considerare aceasta, Riksdag consideră că 
reglementarea tutunului pentru uz oral ar trebui să fie realizată la nivel național și că, prin 
urmare, domeniul de aplicare al directivei nu ar trebui să cuprindă acest tip de tutun.

În consecință, Riksdag consideră că părțile relevante ale propunerii Comisiei în forma sa 
actuală nu respectă principiul subsidiarității.

În ceea ce privește celelalte părți ale propunerii, Riksdag consideră că acestea nu contravin 
principiului subsidiarității.
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Raportul Comisiei sociale 2012/13:SoU17

Examinarea propunerii de directivă revizuite a Comisiei privind produsele din tutun din 
perspectiva principiului subsidiarității

Sinteză

În acest raport, Comisia socială examinează propunerea de directivă 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). 
Propunerea este o revizuire (2001/37/CE) a actualei directive a UE privind produsele din 
tutun.

Potrivit opiniei comisiei, Directiva privind produsele din tutun ar trebui să cuprindă produsele 
din tutun care se vând liber pe piața unică europeană. Cu toate acestea, comisia constată că 
interdicția de a distribui și vinde tutun pentru uz oral în alte state membre decât Suedia este 
menținută în propunerea de directivă a Comisiei. Luând în considerare aceasta, comisia 
consideră că reglementarea tutunului pentru uz oral ar trebui să fie realizată la nivel național și 
că, prin urmare, domeniul de aplicare al directivei nu ar trebui să cuprindă acest tip de tutun.

Comisia consideră că părțile relevante ale propunerii Comisiei în forma sa actuală nu respectă 
principiul subsidiarității. Comisia propune, prin urmare, ca Riksdag să transmită un aviz 
motivat președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Riksdag.

Celelalte părți din propunerea Comisiei nu contravin principiului subsidiarității. Comisia 
propune ca chestiunea să fie depusă o singură dată înainte de luarea unei decizii. 

Propunerea comisiei pentru o decizie a Riksdag

Examinarea propunerii de directivă revizuite a Comisiei privind produsele din tutun din 
perspectiva principiului subsidiarității

Riksdag decide să transmită un aviz motivat președinților Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei astfel cum este stabilit în anexa 2.

Comisia propune ca chestiunea să fie depusă o singură dată înainte de luarea unei decizii. 

Stockholm, 19 februarie 2013 

Către Comisia socială 

Anders W Jonsson

Următorii membri ai parlamentului au luat parte la decizie: Anders W Jonsson (C), Lena 
Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann 
Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), 
Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson 
(KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Metin Ataseven (M) și Solveig Zander (C).
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Prezentare

Subiectul și procedura pregătitoare

Parlamentul suedez a fost autorizat să emită un aviz autorizat 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) 788 final).

Ședința plenară a făcut referire la propunerea Comisiei către Comisia socială din 7 ianuarie 
2013. Termenul-limită pentru prezentarea unui aviz motivat expiră la 4 martie 2013.

Ca reacție la COM(2012) 788, guvernul a trimis parlamentului la 24 ianuarie 2013 un 
memorandul explicativ (2012/13:FPM51).

La 12 februarie 2013, Secretarul de stat Ragnwi Marcelind a transmis comisiei informații 
privind avizul guvernului referitor la directiva privind produsele din tutun și activitățile 
viitoare.

Conținutul principal al propunerii

Istoric

Actuala directivă privind produsele din tutun a UE (2001/37/CE) a fost adoptată în 2001 în 
scopul de reduce consumul de tutun.

La 19 decembrie 2012, Comisia a prezent propunerea de directivă revizuită privind produsele 
din tutun. Scopul general al revizuirii directivei este îmbunătățirea modului de funcționare a 
pieței interne a UE. Punctul de plecare al acestui demers, potrivit Comisiei, a fost atingerea 
unui înalt nivel de protecție a sănătății umane. Propunerea se axează pe ideea ca mai puțini 
tineri să înceapă să consume produse din tutun, consolidând în același timp protecția 
consumatorului. De exemplu, consumatorilor ar trebui să li se ofere informații corecte cu 
privire la consecințele utilizării tutunului asupra sănătății.

În anumite domenii (de exemplu, nivelurile permise de gudron în produsele de tutun) se 
propun norme noi. Totuși într-un număr de alte domenii se propun schimbări substanțiale ale 
dispozițiilor actuale, de exemplu, aditivii de gust permiși în produsele de tutun. Pe lângă 
aceasta, se propune ca directiva să cuprindă domenii neacoperite de actuala directivă, de 
exemplu produse din plante destinate fumatului.

Revizuirea Directivei 2001/37/CE se axează pe cinci domenii: 1) produsele din tutun 
nefumigene și extinderea gamei de produse (de exemplu, produse care conțin nicotină și 
produse din plante pentru fumat), (2) ambalarea și etichetarea, (3) ingredientele/aditivii, (4) 
vânzările transfrontaliere la distanță și (5) trasabilitatea și caracteristicile de securitate.

Vânzarea de tutun pentru uz oral (articolul 15)

Articolul 15 din propunere prevede ca statele membre să interzică introducerea pe piață a 
tutunului pentru uz oral, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 151 din Actul de aderare 
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a Austriei, a Finlandei și a Suediei. În temeiul acestui articol, Suedia are derogare de la 
această interdicție.

Comisia nu considerată justificată eliminarea interdicției actuale, care a fost introdusă încă din 
1992 și care a fost justificată din punctul de vedere al pieței interne, deoarece trei state 
membre interziseseră sau anunțaseră că vor interzice tutunul pentru uz oral din cauza efectelor 
nocive și a potențialului de dependență al produsului. La acel moment, tutunul pentru uz oral 
începuse să fie distribuit pe piața anumitor state membre și promovat astfel încât să atragă 
tinerii. Efectul dăunător al tutunului pentru uz oral a fost confirmat de Comitetul științific 
pentru riscuri sanitare emergente și nou identificate, precum și de alte studii. Având în vedere 
dezvoltarea continuă a tutunului pentru uz oral, în special a tutunului pentru uz oral puternic 
aromat și prezentat în ambalaje atractive pe piața suedeză, Comisia consideră că există un risc 
de răspândire a consumului (împreună cu alte produse din tutun) către noi utilizatori, inclusiv 
către tineri.

Interdicția actuală a fost considerată în 2004 de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene ca 
fiind proporțională din cauza efectelor dăunătoare, a incertitudinii cu privire la tutunul pentru 
uz oral utilizat ca înlocuitor de țigarete, a potențialului de dependență și a proprietăților toxice 
ale nicotinei, a riscurilor potențiale pe care le prezintă tutunul pentru uz oral la tineri și a 
noutății produsului [Cauza C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG vs. Landrat des Kreises 
Herford, REG 2004, p. I-11825.]. Comisia consideră că acest raționament este valabil și în 
prezent.

Opinia preliminară a guvernului

În memorandumul său explicativ 2012/13:FPM51, guvernul salută faptul că Comisia a 
prezentat, așa cum a promis, propunerea sa de revizuire a Directivei privind produsele din 
tutun în cursul anului 2012. Guvernul consideră că o revizuire a directivei poate contribui la 
consolidarea protecției consumatorilor, la o dezvoltare mai clară a produsului, precum și la o 
reglementare mai clară, în cadrul căreia responsabilitatea industriei este mai clar conturată, iar 
funcția de control a autorităților este intensificată și formulată mai clar.

Guvernul vrea să obțină o reglementare omogenă și responsabilă, care cuprinde toate 
produsele din tutun. O reglementare uniformă și responsabilă a tutunului implică atât 
posibilitatea unei reglementări mai stricte decât cea actuală, cu accent pe protecția sănătății 
umane și o mai bună protecție a consumatorilor, cât și faptul că nu există norme separate sub 
forma unei interdicții a unui produs anume din tutun. În special, guvernul salută faptul că 
propunerea caută să reducă consumul de tutun în rândul tinerilor și să asigure că consumatorii 
au la dispoziție informații corecte cu privire la riscurile asupra sănătății pe care le implică 
consumul de tutun. Guvernul apreciază, de asemenea, că Comisia propune acum avertismente 
obligatorii legate de sănătate sub forma unor imagini pe anumite produse din tutun. În 
general, guvernul consideră că multe dintre propuneri promovează reducerea efectelor 
negative ale tutunului și o mai bună protecție a consumatorilor europeni.

Guvernul este totuși de părere că anumite părți ale propunerii pot fi clarificate, de exemplu, 
normele privind ingredientele și aditivii.

Guvernul regretă faptul că Comisia propune în continuare norme separate pentru anumite 
produse din tutun, de exemplu continuarea interdicției de a distribui și vinde tutun pentru uz 
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oral (snus) pe piața unică europeană din alte state membre decât Suedia. Guvernul ar fi 
preferat ca propunerea Comisiei să fi formulat o reglementare uniformă și responsabilă care să 
cuprindă toate produsele din tutun. O reglementare uniformă permite ca toate produsele din 
tutun să fie analizate după aceleași criterii, iar guvernul consideră că aceasta ar trebui să 
constituie un obiectiv de atins. Guvernul constată că Suedia are o derogare permanentă 
(nelimitată în timp) în Tratatul de aderare care permite suedezilor să folosească tutun pentru 
uz oral.

Din memorandul explicativ reiese că guvernul va analiza cu atenție propunerea prezentată de 
Comisie. Este vorba, printre altele, de noile norme privind aditivii din produsele din tutun, 
interdicția de a distribui și vinde tutun pentru uz oral (snus) pe piața unică europeană din alte 
state membre decât Suedia, precum și noile norme privind textele și imaginile de avertizare.

Evaluarea comisiei

Introducere

Principiul subsidiarității este reglementat de articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu acest articol, în domeniile care nu sunt de competența sa 
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel 
regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii.

În conformitate cu protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității 
din anexa Tratatului de la Lisabona, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul 
transmit proiectele lor de acte legislative parlamentelor naționale pentru ca acestea să poată 
prezenta un aviz privind respectarea de către propunere a principiului subsidiarității. În 
conformitate cu articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură, Riksdag trebuie 
să evalueze dacă actul legislativ contravine acestui principiu.

Dacă parlamentul național consideră că propunerea nu respectă acest principiu, acesta poate 
prezenta un aviz motivat președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. 
Avizul trebuie prezentat în termen de opt săptămâni de la data la care propunerea este 
disponibilă în toate limbile oficiale ale UE. Comisia trebuie să prezinte un raport și ședinței 
plenare dacă cel puțin cinci membri ai comisiei solicită acest lucru.

Aplicarea principiului subsidiarității în acest caz 

Evaluarea Comisiei

Comisia consideră că anumite domenii reglementate de prezenta propunere sunt deja 
armonizate, dar e nevoie să fie actualizate în conformitate cu evoluțiile pieței, cu evoluțiile 
științifice și cu cele de pe plan internațional. Alte domenii relevante fac obiectul unor abordări 
juridice diferite în statele membre, ceea ce a generat obstacole în calea funcționării pieței 
interne. De exemplu, pentru etichetare și ingrediente, situațiile eterogene din statele membre 
au determinat o situație în care industria trebuie să fabrice diferite linii de produse pentru piețe 
diferite. Numai printr-o abordare armonizată la nivelul UE în aceste domenii se pot elimina 
obstacolele din calea comerțului transfrontalier și se poate evita fragmentarea, asigurându-se 
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în același timp un nivel înalt de protecție a sănătății. În sfârșit, Comisia consideră că este 
foarte dificil pentru un stat membru să acționeze unilateral în anumite domenii, din cauza 
dificultăților de a asigura aplicarea unei astfel de acțiuni în condițiile în care alte state membre 
au reglementări diferite. Prin urmare, o măsură cu caracter obligatoriu din punct de vedere 
juridic și aplicabilă în întreaga UE ar oferi beneficii clare. Același raționament este valabil și 
pentru sistemul de urmărire și trasare la nivel UE, în condițiile în care produsele din tutun 
traversează în mod regulat frontierele. Comisia consideră că prezenta propunere contribuie, de 
asemenea, la o mai mare coerență, atât între statele membre, cât și în interiorul acestora, 
precum și la atingerea unui nivel mai înalt de securitate juridică, de exemplu, în ceea ce 
privește produsele care conțin nicotină, în condițiile în care situația juridică actuală este 
complexă și neclară, ceea ce subminează asigurarea unor condiții de concurență echitabile. 
Comisia afirmă că obiectivul acțiunilor propuse nu poate fi realizat în mod satisfăcător de 
către statele membre, ci, poate fi realizat cel mai bine la nivelul Uniunii. 

În temeiul principiului proporționalității, conținutul și forma acțiunii Uniunii nu depășește 
ceea ce este necesar pentru a îndeplini obiectivele tratatului [articolul 5 alineatul (4) din 
TUE]. Comisia consideră că propunerea respectă principiul proporționalității.

Evaluarea guvernului

Guvernul împărtășește opinia comisiei și consideră că propunerea respectă atât principiul 
subsidiarității, cât și principiul proporționalității.

Poziția comisiei

Comisia salută faptul că Comisia a prezentat o Directivă privind produsele din tutun revizuită. 
Multe dintre propuneri pot promova reducerea efectelor negative ale tutunului și o mai bună 
protecție a consumatorilor europeni. Este pozitiv faptul că propunerea se axează pe ideea ca 
mai puțini tineri să înceapă să consume produse din tutun.

Potrivit opiniei comisiei, Directiva privind produsele din tutun ar trebui să cuprindă produsele 
din tutun care se vând liber pe piața unică europeană. Cu toate acestea, comisia constată că 
interdicția de a distribui și vinde tutun pentru uz oral în alte state membre decât Suedia este 
menținută în propunerea de directivă a Comisiei. Luând în considerare aceasta, comisia 
consideră că reglementarea tutunului pentru uz oral ar trebui să fie realizată la nivel național și 
că, prin urmare, domeniul de aplicare al directivei nu ar trebui să cuprindă acest tip de tutun.

Comisia consideră că părțile relevante ale propunerii Comisiei în forma sa actuală nu respectă 
principiul subsidiarității. Comisia propune, prin urmare, ca Riksdag să transmită un aviz 
motivat președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Riksdag.

Celelalte părți din propunerea Comisiei nu contravin principiului subsidiarității.

Comisia propune ca chestiunea să fie depusă o singură dată înainte de luarea unei decizii. 

Anexa 1

Lista documentelor evaluate
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Propunerea Comisiei 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).

Anexa 2

Avizul motivat al Parlamentului suedez

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 final), care face 
obiectul raportului Comisiei sociale 2012/13:SoU17, a fost examinată de Riksdag din 
perspectiva principiului subsidiarității.

Interdicția de a distribui și vinde tutun pentru uz oral (snus) pe piața unică europeană din alte 
state membre decât Suedia se menține în propunerea de directivă revizuită a Comisiei 
(articolul 15).

Directiva privind produsele din tutun ar trebui să cuprindă produsele din tutun care se vând 
liber pe piața unică europeană. Luând în considerare aceasta, Riksdag consideră că 
reglementarea tutunului pentru uz oral ar trebui să fie realizată la nivel național și că, prin 
urmare, domeniul de aplicare al directivei nu ar trebui să cuprindă acest tip de tutun.

În consecință, Riksdag consideră că fragmentele relevante ale propunerii Comisiei în forma sa 
actuală nu respectă principiul subsidiarității.

În ceea ce privește celelalte părți ale propunerii, Riksdag consideră că acestea nu contravin 
principiului subsidiarității.


