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Ref.: Avizul motivat al Camerei Deputaților din Italia 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, în scop informativ, un aviz motivat din partea Camerei Deputaților 
din Italia referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref.: 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 
(prima lectură) (COM(20I2)788 final)

DOCUMENT APROBAT DE COMISIA XIV

Comisia XIV pentru politicile Uniunii Europene,

după examinarea, din perspectiva conformității cu principiul subsidiarității, a Propunerii de 
directivă privind fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (prima 
lectură) (COM(20I2)788 final);

luând în considerare obiectivul propunerii de directivă care, prin intermediul unei revizuiri a 
Directivei 2001/37/CE privind produsele din tutun și în lumina progreselor științifice, 
internaționale și ale pieței, vizează asigurarea unui nivel mai ridicat de protecție a sănătății 
împotriva riscurilor cauzate de consumul de tutun, cu referire în special la consumul în rândul 
tinerilor;

luând act de faptul că reglementarea prevăzută în propunerea de directivă prezintă profiluri 
critice în ceea ce privește respectarea principiului subsidiarității;

întrucât, în special:

(a) evaluarea exactității temeiului juridic al proiectelor legislative ale Uniunii Europene 
este propedeutică în raport cu mecanismul pentru controlul subsidiarității de către 
parlamentele naționale menționate în Protocolul nr. 2 la Tratatul privind Uniunea Europeană 
și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Prin urmare, trebuie să se considere că 
parlamentele naționale pot adopta avize motivate, în conformitate cu articolul 6 din protocolul 
menționat, în cazul în care se constată că s-a recurs la un temei juridic incorect sau neadecvat 
în raport cu conținutul și obiectivele unui proiect legislativ european;

(b) temeiul juridic al prezentei propuneri de directivă este articolul 114 din TFUE privind 
apropierea normelor naționale având drept obiect instituirea și funcționarea pieței interne;

(c) Curtea de Justiție a avut deja ocazia de a se pronunța cu privire la admisibilitatea 
recurgerii la această dispoziție; (anterior articolul 95 din TCE) în vederea adoptării unor 
măsuri de armonizare pentru publicitatea produselor din tutun [a se vedea în special Hotărârea 
din 10 decembrie 2002, British American Tobacco (Investment*) și Hotărârea Imperial 
Tobacco, cauza C 491/01, Rec. pp. 1-11453, punctul 60; 12 iulie 2005, Suplimentele 
alimentare, cauzele conexate C-154/04 și C-155/04, punctul 28];

(d) Curtea a precizat în special că articolul 114, coroborat cu articolul 168 din TFUE, 
permite adoptarea unor măsuri cu impact asupra sănătății umane, cu condiția ca actul 
legislativ să vizeze în primul rând și în mod efectiv eliminarea obstacolelor din calea liberei 
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circulații a mărfurilor sau eliminarea denaturării sensibile a concurenței. În schimb, recurgerea 
la articolul 114 nu ar fi justificată în cazul în care actul care trebuie adoptat ar avea ca obiectiv 
principal și imediat protecția sănătății și „numai ca efect secundar armonizarea condițiilor 
pieței în interiorul Comunității”;

(e) prezenta propunere de directivă nu pare să îndeplinească în întregime condițiile 
impuse de Curte în legătură cu recurgerea la articolul 114, întrucât numeroase dispoziții 
prevăzute în aceasta nu sunt capabile să elimine obstacolele din calea liberei circulații a 
produselor din tutun sau denaturarea concurenței;

(f) propunerea, încurajând în special statele membre să intervină în mod autonom în 
anumite domenii (măsurarea diferitelor emisii de nicotină, gudron și monoxid de carbon; teste 
ulterioare de măsurare a ingredientelor; cerințele pentru interzicerea produselor care conțin 
aditivi specifici; introducerea unui sistem de autorizare pentru noile produse; introducerea 
unor norme mai stricte cu privire la ambalare), creează premisele pentru diferențele 
semnificative dintre statele membre și, prin urmare, limitările liberei circulații a mărfurilor;

(g) dispozițiile propunerii 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, sunt justificate în mod expres 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. Interzicerea acestor produse nu vizează, prin urmare, reducerea 
denaturării pe piața internă sau a concurenței, ci urmărește exclusiv sporirea protecției 
sănătății, contrar jurisprudenței Curții de Justiție;

prezintă un

AVIZ MOTIVAT

în temeiul articolului 6 din Protocolul nr. 2 la Tratatul privind Uniunea Europeană și la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


