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Ref.: Avizul motivat al Parlamentului danez (Folketinget) 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 un aviz motivat din partea Folketinget referitor la propunerea 
menționată mai sus.
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ANEXĂ

Avizul Folketinget referitor la propunerea de revizuire a Directivei privind produsele din 
tutun prezentată de Comisie – COM(2012)788

Stimate domnule Președinte,

La 19 decembrie 2012, Comisia Europeană a prezentat 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. Propunerea solicită o revizuire 
aprofundată a legislației europene în vigoare în acest domeniu și conține norme noi și mai 
stricte referitoare la produsele din tutun.

Propunerea a fost examinată în cadrul Comisiei pentru sănătate și prevenire a Parlamentului 
danez, care a avut posibilitatea de a dezbate această propunere în cadrul reuniunilor sale din 
29 ianuarie și din 19 și 26 februarie, și de a efectua o examinare tehnică la 7 februarie.

Pe acest temei, și având în vedere faptul că dezbaterile dedicate propunerii de directivă sunt 
într-un stadiu incipient, comisia sus-menționată a formulat, la 27 februarie, următoarele 
observații, pe care Comisia pentru afaceri europene le-a aprobat în cadrul reuniunii sale din 
1 martie 2013:

Aviz motivat

În cadrul comisiei, o majoritate formată din Partidul Liberal (V), Partidul Popular Danez 
(PPD), Partidul Lista Unității (EL), Alianța Liberală (LA) și Partidul Creștin Democrat (K) 
susține, de asemenea, instituirea la nivel european, în mod prospectiv, a unui cadru legislativ 
pentru reglementarea pieței interne a produselor din tutun, în conformitate cu principiul 
subsidiarității. Cu toate acestea, utilizarea excesivă a actelor delegate (și anume 16), în cadrul 
propunerii, face realmente dificilă o examinare aprofundată din perspectiva principiului 
subsidiarității și o evaluare a domeniului de aplicare al directivei vizate. În plus, utilizarea 
excesivă a actelor delegate face ca parlamentele naționale să se confrunte cu mari dificultăți în 
ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul tratatului, în conformitate cu 
care ele sunt obligate să asigure respectarea principiului subsidiarității. Din acest motiv, 
partidele vizate solicită Comisiei să reducă numărul de acte delegate prevăzute în Directiva 
privind produsele din tutun și în legislație în general.

În cadrul Comisiei, o minoritate formată din Partidul Social Democrat (S), Partidul Social 
Liberal (RV) și Partidul Popular Socialist (SF) consideră că cadrul legislativ pentru 
reglementarea pieței interne a produselor din tutun trebuie instituit la nivel european. Prin 
urmare, aceste partide consideră că propunerea respectă principiul subsidiarității. Potrivit 
acestora, nu este astfel necesar ca Parlamentul danez să prezinte un aviz motivat Comisiei.

De asemenea, Comisia pentru sănătate și prevenire a formulat, la data de 27 februarie, 
următoarele observații, pe care Comisia pentru afaceri europene le-a aprobat în cadrul 
reuniunii sale din 1 martie 2013.

Observații generale
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În cadrul comisiei, o majoritate formată din Partidul Liberal, Partidul Social Democrat, 
Partidul Popular Danez, Partidul Social Liberal, Partidul Popular Socialist, Alianța Liberală și 
Partidul Creștin Democrat consideră că revizuirea Directivei privind produsele din tutun în 
vigoare trebuie să încerce să reconcilieze în mod echilibrat considerațiile cu privire la piața 
internă, pe de o parte, și aspectele referitoare la sănătatea publică ale reglementării produselor 
din tutun, pe de altă parte. În acest context, partidele recunosc că reglementarea vânzării, 
fabricării și prezentării produselor din tutun trebuie instituită ținând cont de necesitatea de a 
împiedica apariția unor noi consumatori de produse din tutun, în special în rândul copiilor și 
al tinerilor, și de a oferi tuturor cetățenilor posibilitatea de a face alegeri în cunoștință de 
cauză cu privire la produse.

O minoritate a comisiei, formată din Partidul Social Democrat, Partidul Social Liberal și 
Partidul Popular Socialist, consideră, de asemenea, că propunerea Comisiei este, în ansamblu, 
bună și constructivă și că va contribui la îmbunătățirea funcționării pieței interne și la 
garantarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice.

O minoritate a comisiei, formată din membrii Partidului Lista Unității, este de părere că, în 
ansamblu, este vorba despre o propunere bună a Comisiei, care va contribui la îmbunătățirea 
sănătății publice și la garantarea unei transparențe mai mari pentru consumatori. Partidul Lista 
Unității împărtășește opinia majorității comisiei potrivit căreia reglementarea vânzării, 
fabricării și prezentării produselor din tutun trebuie instituită ținând cont de necesitatea de a 
împiedica apariția unor noi consumatori de produse din tutun, în special în rândul copiilor și 
al tinerilor, și de a oferi tuturor cetățenilor posibilitatea de a face alegeri în cunoștință de 
cauză cu privire la produse.

Acte delegate

Comisia constată că propunerea Comisiei Europene îi permite să folosească în mod excesiv 
adoptarea de acte delegate. Ea observă că textul oferă această posibilitate în nu mai puțin de 
16 domenii.

În cadrul comisiei, o majoritate formată din Partidul Liberal, Partidul Popular Danez, Partidul 
Lista Unității, Alianța Liberală și Partidul Creștin Democrat este de părere că această utilizare
excesivă a actelor delegate f. Prin urmare, aceste partide nu sunt de acord cu acordarea unor 
posibilități prea mari de a adopta acte delegate, motiv pentru care ele solicită Comisiei să 
reducă numărul de acte delegate prevăzute în propunerea de directivă privind produsele din 
tutun și în legislație în general.

O minoritate a comisiei (Partidul Social Democrat, Partidul Social Liberal și Partidul Popular 
Socialist) consideră că utilizarea excesivă a actelor delegate, în cadrul propunerii, face dificilă 
realizarea unei examinări aprofundate a implicațiilor directivei. Prin urmare, aceste partide 
solicită realizarea unei evaluări aprofundate cu privire la delegarea de competențe specifice cu 
scopul de a limita suficient posibilitățile acordate Comisiei de a adopta ulterior dispozițiile 
directivei.

Interdicția privind tutunul pentru uz nazal

O majoritate a comisiei, formată din Partidul Liberal, Partidul Popular Danez, Partidul Lista 
Unității, Alianța Liberală și Partidul Creștin Democrat, remarcă faptul că Directiva privind 
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produsele de tutun în vigoare, care datează din anul 2001, nu include interdicția de a vinde 
tutun pentru uz oral în Danemarca. Aceste partide consideră că vânzarea tutunului pentru uz 
oral este legală în temeiul directivei în vigoare și susțin că acesta este un produs tradițional. În 
aceste condiții, propunerea de modificare contravine interpretării date în prezent de 
Danemarca Directivei privind produsele din tutun.

Majoritatea în cauză nu susține interdicția de a comercializa tutunul pentru uz nazal, 
indiferent de ambalaj. Această majoritate observă, de asemenea, că tutunul pentru uz nazal 
este mai puțin dăunător decât țigaretele clasice, și nu contribuie la fumatul pasiv.

De asemenea, această majoritate face trimitere la avizul transmis Comisiei de către 
Parlamentul suedez (Riksdag) cu privire la această chestiune.

Reglementarea produselor fără tutun

O majoritate a comisiei, formată din Partidul Liberal, Partidul Popular Danez, Partidul Lista 
Unității, Alianța Liberală și Partidul Creștin Democrat, consideră că directiva se aplică numai 
produselor care conțin tutun, ceea ce înseamnă că alte produse care conțin nicotină nu pot fi 
reglementate în temeiul Directivei privind produsele din tutun.

Măsurarea și raportarea cu privire la ingrediente și emisii

Comisia sprijină instituirea unui sistem european comun de raportare care permite industriei 
tutunului să notifice direct Comisia cu privire la aditivii utilizați etc.

O minoritate formată din Partidul Liberal, Partidul Poporului Danez, Alianța Liberală și 
Partidul Creștin Democrat își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că statele membre sunt 
obligate să informeze Comisia numai cu privire la metodele utilizate pentru a măsura emisiile 
altele decât gudronul, nicotina și monoxidul de carbon, precum și emisiile produselor din 
tutun altele decât țigaretele. Aceste partide se tem că acest lucru duce la o coexistență a 
diferitelor cerințe cu privire, de exemplu, la metoda de măsurare utilizată în cele 27 de state 
membre, ceea ce nu sprijină piața internă.

În cele din urmă, minoritatea vizată consideră că metodele utilizate pentru a măsura și a 
raporta ingredientele și emisiile trebuie armonizate, iar această responsabilitate ar trebui să 
revină Comisiei, și nu diferitelor state membre.

Dispoziții privind aditivii

O majoritate formată din Partidul Social Democrat, Partidul Social Liberal, Partidul Popular 
Socialist și Partidul Lista Unității consideră că este logic să se interzică o serie de aditivi care 
creează impresia că produsele din tutun sunt sănătoase, care adaugă o anumită aromă, ceea ce 
încurajează creșterea incidenței fumatului, sau care sunt pe placul copiilor.

O minoritate formată din Partidul Liberal, Partidul Poporului Danez, Alianța Liberală și 
Partidul Creștin Democrat susține instituirea unor norme europene comune mai stricte cu 
privire la utilizarea aditivilor în țigarete, astfel încât să se interzică în special bomboanele sub 
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formă de produse din tutun, deoarece acestea pot contribui la atragerea de noi fumători, 
adesea din rândul tinerilor. Prin urmare, partidele în cauză susțin interdicția țigaretelor care 
conțin cantități mari de edulcoloranți cu aromă de fructe sau altă aromă. Cu toate acestea, ele 
nu pot să își dea acordul dacă interdicția propusă cu privire la „aromele caracteristice” 
înseamnă, de fapt, pur și simplu o interdicție a țigărilor mentolate obișnuite, de exemplu.

Această minoritate își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la formularea de la 
articolul 12 alineatele (1) și (2) din propunere și consideră că aceste dispoziții trebuie 
clarificate pentru a evita apariția unor obstacole în calea pieței interne din cauza divergențelor 
de interpretare între statele membre.

Minoritatea în cauză sprijină exonerarea trabucurilor, țigaretelor de foi și a tutunului de pipă 
de la interdicția privind produsele din tutun cu arome caracteristice și de la interdicția privind 
utilizarea de arome în filtre, hârtie etc. În opinia acestor partide, Comisia nu ar trebui să aibă 
competența, nici în acest domeniu, de a adopta acte delegate care vizează revocarea 
exonerării.

Etichetare și ambalare

Comisia consideră că avertismentele sub formă de imagini reprezintă un instrument eficient în 
domeniul informării consumatorilor și susține obligativitatea în ceea ce privește utilizarea de 
avertismente compuse dintr-o ilustrație și un text în Uniunea Europeană.

O minoritate formată din Partidul Liberal, Partidul Popular Danez, Alianța Liberală și Partidul 
Creștin Democrat consideră că cerința actuală conform căreia avertismentul trebuie să acopere 
30 % din față și 40 % din spate permite deja furnizarea unor informații vizibile și ușor de 
reținut pentru consumatori, astfel încât avantajele pe care le poate oferi o înăsprire în acest 
sens ar trebui limitate. Minoritatea în cauza nu poate accepta să se ia în considerare 
introducerea unei obligații privind un ambalaj neutru. Ea își justifică poziția sa prin faptul că 
această obligație poate avea constrângeri legale asupra dreptului mărcilor și asupra drepturilor 
de proprietate intelectuală.

Minoritatea în cauză nu sprijină cerința ca pachetele de țigarete, de exemplu, să includă cel 
puțin 20 de țigarete și ca tutunul de rulat să fie vândut în pungi de cel puțin 40 de grame, ceea 
ce echivalează cu interzicerea cutiilor . Partidele consideră că faptul că există țigarete subțiri 
sau pachete cu clapă este o chestiune care nu ține nicidecum de piața internă.

Minoritatea consideră, de asemenea, că textele avertismentelor pentru alte produse decât 
țigaretele fabricate trebuie să figureze în continuare pe autocolante nedetașabile fixate pe 
ambalaj.

Vânzările la distanță și trasabilitatea

O majoritate formată din Partidul Social Democrat, Partidul Social Liberal, Partidul Popular 
Socialist și Partidul Lista Unității susține înăsprirea controalelor în ceea ce privește vânzările 
la distanță de produse din tutun, precum și propunerea privind trasabilitatea și caracteristicile 
de securitate.

Cu deosebită considerație,
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Eva Kjer Hansen 
Președinta Comisiei pentru afaceri europene


