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Ref.: Aviz motivat al Parlamentului portughez 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 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 portughez referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

PARLAMENTUL REPUBLICII PORTUGHEZE

REZOLUȚIA ADUNĂRII REPUBLICII

Adunarea Republicii adoptă un aviz motivat referitor la încălcarea principiului 
subsidiarității prin 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.

În conformitate cu articolul 166 alineatul (5) din Constituția Republicii Portugheze și cu 
articolul 3 alineatul (3) din Legea nr. 43/2006 din 25 august, modificată prin Legea 
nr. 21/2002 din 17 mai, Adunarea Republicii decide să transmită Președintelui Parlamentului 
European, președintelui Consiliului și președintelui Comisiei Europene următorul aviz 
motivat referitor la încălcarea principiului subsidiarității printr-o 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):

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului încalcă principiul 
subsidiarității în măsura în care obiectivul vizat nu poate fi îndeplinit într-un mod mai eficient 
prin această măsură a Uniunii.

Aprobată la 1 martie 2013

PREȘEDINTA ADUNĂRII REPUBLICII 
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AVIZUL COM(2012)0788

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

Partea I – Notă introductivă

În conformitate cu articolul 7 din Legea nr. 43/2006 din 25 august, modificată prin Legea 
nr. 21/2012 din 17 mai privind monitorizarea, evaluarea și adoptarea deciziilor de către 
Adunarea Republicii în cadrul procesului de edificare a Uniunii Europene, precum și cu 
metodologia adoptată la 20 ianuarie 2010 privind examinarea inițiativelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru afaceri europene a primit 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).

Inițiativa menționată mai sus a fost transmisă Comisiei pentru economie și lucrări publice și 
Comisiei pentru sănătate, care au analizat inițiativa în cauză și au aprobat rapoartele anexate 
la prezentul aviz motivat, care constituie parte integrantă din acesta.

Fiind vorba despre un domeniu pentru care regiunile autonome manifestă un interes deosebit, 
parlamentele regiunilor autonome Azore și Madeira au solicitat o examinare și au adoptat 
avizele motivate anexate la prezentul aviz motivat, care constituie parte integrantă din acesta. 

Partea II – Considerente

1. Informații generale

Prezenta inițiativă are ca obiectiv revizuirea și modernizarea Directivei 2001/37/CE a 
Parlamentului European 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 și, implicit, îmbunătățirea pieței interne. 

Obiectivul general al revizuirii îl constituie îmbunătățirea funcționării a pieței interne prin 
actualizarea dispozițiilor în domeniile deja armonizate, inclusiv prin măsuri noi care nu sunt 
reglementate încă de directiva precedentă, și garantarea faptului că aceste norme nu pot fi 
eludate.

Din punct de vedere al sănătății și în conformitate cu articolul 114 din TFUE este necesar ca 
opțiunile strategice ale Uniunii Europene să protejeze sănătatea cetățenilor europeni.

Tutunul reprezintă o problemă esențială în politica europeană privind sănătatea, fiind 
responsabil pentru decesul a aproximativ 700 000 de persoane anual. Obiectivul directivei 
este de a proteja tinerii (potrivit Eurobarometrului din 2012, 70 % dintre fumători încep să 
fumeze înainte de a împlini vârsta de 18 ani, iar 94 % înainte de a împlini vârsta de 25 de ani) 
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și de a permite cetățenilor să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză privind efectele și 
consecințele produselor din tutun.

Potrivit inițiativei, revizuirea Directivei privind produsele din tutun (DPT) se axează pe 
următoarele domenii:

(a) Ingrediente și emisii

Cantitățile maxime de gudron, de nicotină și de monoxid de carbon, precum și metodele de 
măsurare rămân aceleași ca în Directiva 2001/37/CE.

Directiva 2001/37/CE stipulează că statele membre solicită fabricanților și importatorilor de 
produse din tutun să raporteze ingredientele utilizate în aceste produse. Prezenta propunere 
menține în vigoare acest sistem de raportare obligatorie a ingredientelor și, în plus, prevede un 
format electronic comun pentru raportare. Fabricanții trebuie să furnizeze date justificative 
(de exemplu, rapoarte cu privire la comercializare).

Taxele percepute de statele membre pentru prelucrarea informațiilor care le sunt transmise nu 
depășesc costurile respectivelor activități. În plus, propunerea prevede că introducerea pe 
piață a unor produse din tutun noi sau modificate nu trebuie să aibă loc înainte de transmiterea 
datelor privind ingredientele. Datele raportate, cu excepția informațiilor confidențiale, se 
publică. 

Formatul de raportare armonizat și raportarea obligatorie vor crea condiții de concurență 
echitabile și vor facilita colectarea, analizarea și monitorizarea datelor. De asemenea, acestea 
vor permite reducerea sarcinii administrative pentru industrie, statele membre și Comisie și 
vor oferi un sistem mai robust de prelucrare a datelor sensibile.

Actuala Directivă 2001/37/CE nu armonizează reglementarea aditivilor de către statele 
membre. Prin urmare, unele state membre au adoptat acte legislative sau au încheiat acorduri 
cu industria prin care sunt permise sau interzise anumite ingrediente. Prin urmare, există 
ingrediente care sunt interzise în unele state membre, dar nu și în altele.

Propunerea prevede ca produsele din tutun cu arome caracteristice, cum ar fi aromele de 
fructe sau ciocolată, să fie interzise.

Comisiile de testare vor furniza asistență în cadrul procesului de luare a deciziilor.

Aditivii asociați cu energia și vitalitatea (cafeina, taurina etc.) sau care creează impresia că 
produsele au beneficii pentru sănătate (de exemplu, vitaminele) sunt interziși. În filtre, hârtie 
sau ambalaje nu sunt permise arome de niciun fel.

Produsele din tutun cu toxicitate crescută sau cu potențial mare de dependență nu se introduc 
pe piață. Statele membre se asigură că dispozițiile sau condițiile stabilite în temeiul REACH 
sunt aplicate produselor din tutun în mod corespunzător.

Propunerea exonerează produsele din tutun altele decât țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene, de exemplu, trabucuri, țigarete de foi și tutun de pipă, de unele 
dispoziții, cum ar fi interzicerea produselor cu arome caracteristice. Această exonerare este 



CM\930214RO.doc 5/11 PE506.347v01-00

RO

justificată, ținând seama de faptul că aceste produse sunt, în principal, consumate de persoane 
mai în vârstă, în timp ce propunerea se concentrează pe reglementarea produselor din tutun 
astfel încât acestea să nu încurajeze tinerii să înceapă să le consume.

Exonerarea este anulată în cazul în care există o modificare substanțială a circumstanțelor (în 
ceea ce privește volumul vânzărilor sau nivelul prevalenței în rândul tinerilor). 

Propunerea abordează dezvoltarea eterogenă din statele membre în ceea ce privește 
reglementarea ingredientelor și ia în considerare evoluțiile de pe plan internațional, cum ar fi 
dispozițiile CCCT privind reglementarea conținuturilor produselor din tutun și orientările 
aferente.

(b) Ambalare și etichetare

Propunerea prevede afișarea unor avertismente combinate (imagine și text) cu o dimensiune 
de 75 % pe ambele fețe ale pachetelor de produse din tutun, cu un mesaj de informare privind 
substanțele nocive prezente în tutun.

Propunerea include, de asemenea, cerințe pentru ambalaje, de exemplu, formă cuboidă pentru 
pachetele de țigarete și numărul minim de țigarete per pachet (20 de țigarete).

Propunerea asigură afișarea eficientă a avertismentelor de sănătate și lasă un anumit spațiu pe 
ambalaj pentru afișarea mărcilor comerciale. De asemenea, sunt prevăzute dimensiuni minime 
obligatorii pentru avertismente și pachete.

(c) Trasabilitate și elemente de siguranță

Directiva 2001/37/CE acordă o competență Comisiei pentru a adopta măsuri tehnice 
referitoare la trasabilitate și identificare, dar această competență nu a fost utilizată. Întrucât 
conceptul de trasabilitate a evoluat în ultimii ani, este necesar ca legislația să fie adaptată și 
completată în ceea ce privește trasabilitatea și elemente de siguranță.

Propunerea prevede un sistem al UE de urmărire și trasare la nivel de pachet pentru produsele 
din tutun de-a lungul lanțului de aprovizionare (exclusiv vânzarea cu amănuntul).

Statele membre se asigură că fabricanții de produse din tutun încheie contracte de stocare de 
date cu părți terțe independente pentru a asigura, în orice moment, independența sistemului, 
precum și transparența deplină și accesibilitatea constantă pentru statele membre și Comisie.

Propunerea asigură respectarea cerințelor directivei, creează condiții de concurență echitabile 
între diferiții operatori (în prezent, numai primii patru fabricanți de produse din tutun sunt 
obligați să creeze și să utilizeze sisteme de urmărire și trasare), facilitează supravegherea 
pieței și oferă consumatorilor posibilitatea de a verifica autenticitatea produselor din tutun.

(d) Tutunul pentru uz oral

Interdicția din Directiva 2001/37/CE de a comercializa tutun pentru uzul oral (tutun snus) se 
menține (nu se aplică în cazul Suediei).

În anul 2004, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a considerat interdicția actuală ca fiind 



PE506.347v01-00 6/11 CM\930214RO.doc

RO

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.

(e) Vânzări transfrontaliere la distanță de produse din tutun

Vânzările transfrontaliere la distanță de produse din tutun nu intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2001/37/CE.

Propunerea include o obligație de notificare pentru vânzătorii cu amănuntul a produselor din 
tutun care intenționează să se implice în vânzări transfrontaliere la distanță.

Propunerea permite statelor membre să solicite vânzătorului cu amănuntul să numească o 
persoană fizică care să asigure conformitatea cu directiva a produselor livrate către 
consumatori în statele membre în cauză. De asemenea, este prevăzut un mecanism de 
verificare obligatorie a vârstei.

Propunerea facilitează activitatea legală fără a elimina vreun canal de vânzare, asigurând în 
același timp consumatorilor accesul legitim la produsele din tutun care nu sunt disponibile pe 
piața lor națională. Aceasta consolidează efectul asupra pieței interne prin împiedicarea 
achiziționării de produse care nu sunt în conformitate cu dispozițiile directivei, inclusiv cu 
avertismentele de sănătate redactate în limba corespunzătoare și reglementarea ingredientelor. 
Propunerea urmărește, de asemenea, abordarea problemei achiziționării de către persoane care 
nu au vârsta legală. Un efect secundar neintenționat este acela că propunerea va reduce nivelul 
de disponibilitate a produselor mai ieftine care nu respectă politicile naționale privind 
prețurile.

(f) Produse din tutun noi

Noile produse din tutun sunt produsele care conțin tutun, care nu se încadrează în niciuna 
dintre categoriile de produse consacrate (de exemplu, țigarete, tutun de rulat, tutun de pipă, 
tutun pentru narghilea, trabucuri, țigări de foi, tutun de mestecat, tutun pentru uz nazal sau 
tutun pentru uz oral) și care sunt introduse pe piață după data intrării în vigoare a directivei. 
Este necesar ca aceste produse să respecte cerințele directivei (de exemplu, în ceea ce privește 
etichetarea și ingredientele) pentru a asigura condiții de concurență echitabile, iar 
reglementările aplicabile vor depinde de prezența sau absența unui proces de combustie.

De asemenea, propunerea prevede o obligație de notificare pentru noile produse din tutun, iar 
un raport privind evoluția pieței acestor produse va fi întocmit de Comisie la cinci ani de la 
termenul-limită de transpunere a directivei.

Introducerea unui sistem de notificare pentru noile produse din tutun va contribui la 
extinderea bazei de cunoștințe în ceea ce privește aceste produse, în scopul realizării unor 
posibile modificări viitoare ale directivei.

(g) Produse care conțin nicotină

Produsele care conțin nicotină (PCN) nu intră în domeniul de aplicare al 
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Directivei 2001/37/CE, iar, până în prezent, statele membre au abordat diferit reglementarea 
acestor produse, incluzând reglementarea lor ca medicamente, aplicarea anumitor dispoziții 
care sunt utilizate pentru produsele din tutun sau lipsa vreunei legislații specifice.

Propunerea stipulează că PCN care au o cantitate de nicotină de peste 2 mg ori o concentrație 
de nicotină de peste 4 mg/ml sau a căror utilizare vizată determină o concentrație plasmatică 
de vârf maximă medie de peste 4 ng/ml pot fi introduse pe piață numai în cazul în care au fost 
autorizate ca medicamente pe baza calității, siguranței și eficacității lor și în condițiile unui 
raport riscuri/beneficii pozitiv.

Propunerea elimină divergențele legislative actuale dintre statele membre și tratamentul 
diferențiat al terapiilor de substituire a nicotinei și al produselor care conțin nicotină, crește 
securitatea juridică și consolidează evoluțiile în curs de desfășurare din statele membre. De 
asemenea, propunerea încurajează cercetarea și inovarea în legătură cu renunțarea la fumat, cu 
scopul de a maximiza beneficiile pentru sănătate.

(h) Produsele din plante pentru fumat

Propunerea prevede avertismentele de sănătate adaptate pentru produsele din plante pentru 
fumat, pentru a informa consumatorii cu privire la efectele negative asupra sănătății ale 
acestor produse. În plus, pe ambalaje nu sunt permise informații înșelătoare pentru 
consumatori.

2. Audieri

În cadrul unei audieri comune desfășurate la 29 ianuarie 2013 înaintea Comisiei pentru afaceri 
europene, Comisiei pentru economie și lucrări publice și Comisiei pentru sănătate din cadrul 
Parlamentului portughez, societatea Tabaqueira (filială a Philip Morris International), 
societatea Madeirense de Tabacos și fabrica de tutun Micaelense s-au exprimat în favoarea 
adoptării unui cadru echilibrat și cuprinzător prin care, pe baza argumentelor faptice, să se 
poată răspunde, într-o manieră eficientă, temerilor exprimate, în legătură cu tipul de produse 
de tutun, de către populație, în general, și de autoritatea pentru sănătate publică, în special.

Totuși, acestea au susținut că revizuirea Directivei privind produsele din tutun (propunerea de 
directivă) prezentată de Comisie încalcă principiul subsidiarității pe motivul că, în diferite 
privințe, este disproporțională și întemeiată în mod insuficient, că nu ține seama de anumite 
particularități naționale și că sunt neglijate aspectele socioeconomice negative, preponderente 
în raport cu beneficiile pentru sănătate. 

De asemenea, s-au exprimat îndoieli legate de competența UE de legiferare în unele dintre 
domeniile vizate, aceste opțiuni politice fiind considerate incompatibile cu funcționarea pieței 
interne și putând conduce la o denaturare a funcționării acesteia, ceea ce ar avea un impact 
deosebit asupra ocupării forței de muncă, concurenței și veniturilor fiscale, iar obiectivele 
propuse în materie de protecție a sănătății nu ar fi atinse.

De asemenea, s-a menționat că UE nu dispune de nicio competență legislativă generală în 
domeniul sănătății publice. Întrucât politica privind sănătatea publică intră în sfera de 
competență a statelor membre, Uniunii Europene i-ar reveni doar competența de dezvoltare de 
măsuri pentru sprijinirea, coordonarea sau completarea activităților statelor membre. Chiar în 
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TFUE se menționează că „Acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în 
ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate” [articolul 168 alineatul (7)].

Întrucât, pentru înaintarea acestei propuneri de directivă, s-a ales ca temei juridic instituirea și 
funcționarea pieței interne, prin propunerea de directivă care vizează adoptarea unei norme 
juridice privind piața internă (articolul 114 din TFUE) se urmărește numai ca statele membre 
să fie obligate să accepte diferite măsuri în materie de sănătate publică, fără a se ține seama de 
impactul negativ al acestora asupra pieței interne. S-a considerat că, prin propunerea de 
directivă, se elimină posibilitatea de diferențiere și de inovare a produselor, interzicându-se în 
mod neîntemeiat câteva categorii deja existente; de asemenea, prin această propunere se 
solicită statelor membre să pună în aplicare restricții suplimentare, precum „ambalajele 
neutre”, ceea ce ar conduce, în mod inevitabil, la un amalgam incoerent de dispoziții juridice 
în fiecare dintre cele 27 de state membre. Această situație nu va contribui, în niciun caz, la 
simplificarea sau îmbunătățirea funcționării pieței interne.

În continuare, acestea au considerat că, prin interzicerea produselor din tutun mai puțin 
periculoase, Comisia încearcă să priveze statele membre de posibilitatea de a elabora în mod 
independent propriile soluții strategice de acces controlat la produse din tutun alternative care 
prezintă un nivel mai redus de risc pentru cetățenii lor, în comparație cu produsele din tutun 
convenționale. 

În cadrul unei audieri comune desfășurate la 7 februarie 2013, Comisia pentru afaceri 
europene și Comisia pentru sănătate au audiat o delegație a Japan Tabacco International (JTI), 
care considera, în primul rând, că, prin prezenta propunere de directivă, competențele statelor 
membre ar fi reduse fără să se dovedească faptul că parlamentele naționale nu ar avea 
capacitatea de a atinge aceleași obiective cu rezultate similare sau chiar mai bune, și, prin 
urmare, că acest fapt ar reprezenta o încălcare a principiului subsidiarității. În al doilea rând, 
propunerea ar depăși cu mult ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale privind 
dezvoltarea pieței interne, încălcând astfel principiul proporționalității.

De asemenea, Parlamentul regiunii autonome Azore și-a exercitat dreptul la audiere în 
conformitate cu articolul 229 alineatul (2) din Constituția Republicii Portugheze și, în acest 
caz specific, cu articolul 3 alineatul (4) din Legea nr. 43/2006 din 25 august, modificată prin 
Legea nr. 21/2012 din 17 mai.

Parlamentul regional din Azore consideră că propunerea de directivă nu respectă principiile 
subsidiarității și proporționalității.

Subcomisia Comisiei permanente pentru economie a acestui parlament a prezentat un aviz 
prin care se opune adoptării acestei propuneri de directivă pe motivul că aceasta ar afecta 
funcționarea pieței interne și ar încălca drepturile fundamentale consacrate în tratate.

În aviz se atrage, de asemenea, atenția asupra faptului că producția de tutun reprezintă o 
activitate foarte importantă pentru arhipelag, fapt demonstrat de nivelul asociat de locuri de 
muncă directe și indirecte, de externalitățile pozitive din economie și de fluxul de venituri 
fiscale generat, ceea ce a condus, pe baza principiului solidarității, la crearea unui regim 
special pentru regiunea autonomă Azore.

Subcomisia Comisiei permanente pentru economie a Parlamentului regiunii autonome Azore 
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a convenit în unanimitate să emită un aviz nefavorabil cu privire la propunerea de directivă 
examinată aici.

În cadrul ultimei audieri comune a Comisiei pentru sănătate, desfășurate la 14 februarie 2013 
în contextul examinării prezentei propuneri de directivă a participat Ministrul-consilier al 
Ambasadei Poloniei, dl Dariusz Dudziak, care a respins, de asemenea, condițiile prevăzute în 
inițiativa examinată, pe baza analizei principiilor proporționalității și subsidiarității.

3. Temeiul juridic

Propunerea de directivă care face obiectul examinării se bazează pe articolul 114 din TFUE. 

4. Principiul subsidiarității

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, „Uniunea 
intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre ..., dar... pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii”. 
Principiul subsidiarității este expresia ideii potrivit căreia statele membre ar trebui să aibă 
prioritate în fața UE, beneficiind de dreptul de a acționa în măsura în care au capacitatea de a 
o face.

În plus, în tratat se reflectă opinia potrivit căreia deciziile ar trebui luate cât mai aproape de 
cetățeni, adică la nivel național, ori de câte ori acest lucru este posibil. Pe scurt, UE ar trebui
să dea dovadă de prudență (în sfera competențelor partajate cu statele membre) și să intervină 
numai atunci când acțiunea Comunității produce efectiv valoare adăugată și aduce beneficii 
care nu pot fi obținute la nivel local.

Întrucât sănătatea publică este un domeniu care ține în mod exclusiv de competența statelor 
membre, Uniunea Europeană are competențe doar în ceea ce privește sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre.

În plus, în tratate se afirmă în mod specific că UE „respectă responsabilitățile statelor membre 
în ceea ce privește definirea politicilor lor de sănătate”.

Următoarele trei exemple arată în mod clar că propunerea de directivă încalcă principiul 
subsidiarității:

• Interzicerea categoriei de țigarete de „dimensiune obișnuită” în Portugalia, ca urmare a 
dispozițiilor privind dimensiunile, exprimate în valori absolute, ale avertismentelor 
privind sănătatea, nu respectă preferințele consumatorilor portughezi, în special fără o 
justificare referitoare la protecția sănătății publice sau la funcționarea pieței interne. 
Trebuie notat faptul că Portugalia este unul dintre statele membre cu cea mai scăzută 
rată de consum al tutunului și cu cel mai mare procent de cetățeni care nu au fumat 
niciodată, numărându-se printre statele membre în care procentul minorilor fumători 
este cel mai scăzut.

• Prin propunerea de directivă se elimină și se interzic o paletă de produse (cunoscută în 
general ca „slim“ și „țigări mentolate”), indicațiile de dimensiuni reduse privind 
conținutul de gudron și nicotină și comercializarea tutunului de rulat în ambalaje care 
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conțin mai puțin de 40 g. În acest caz este vorba despre măsuri care nu contribuie la 
îmbunătățirea funcționării pieței interne.

• Interdicția globală care vizează anumite produse cu risc redus, fără a ține seama de 
fapte, demonstrează că UE ezită să permită statelor membre să își pună în aplicare 
propriile strategii pentru produsele cu risc redus. Acesta nu este un scenariu ipotetic, 
deoarece există state membre care au creat deja un cadru juridic de reglementare a 
produselor cu risc redus. O interdicție ar interveni în competența acestora și a altor 
state membre în ceea ce privește stabilirea propriilor politici în materie de sănătate 
publică.

În final, putem constata că din propunerea de directivă nu reies în mod clar avantajele 
transferului competenței de reglementare a domeniului tutunului de la statele membre la 
Comisia Europeană. Această delegare de competențe afectează aspecte esențiale care țin de 
responsabilitatea statelor membre și este realizată într-o manieră inexactă și neclar corelată cu 
obiectivele urmărite de Comisia Europeană.

5. Principiul proporționalității

În conformitate cu principiul proporționalității, acțiunea propusă, în conținut și formă, nu 
depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Prin urmare, ori de câte 
ori există alternative pentru atingerea aceluiași obiectiv, trebuie aleasă calea care permite 
atingerea obiectivului respectiv în cel mai facil mod.

Trebuie remarcat faptul că propunerea de directivă depășește ceea ce este necesar pentru 
îmbunătățirea funcționării pieței și lezează drepturile de bază ale operatorilor economici 
(libertatea de a acționa pe piață în conformitate cu regulile concurenței, libertatea de a-și 
diferenția produsele, libertatea de a utiliza mărci și simboluri diferite, obținute și dezvoltate în 
mod legitim) și chiar și pe cele ale consumatorilor adulți, în special libertatea alegerii 
individuale pe baza unor informații adecvate și echilibrate.

În plus, propunerea de directivă contrazice jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 
conform căreia este necesar să se aplice măsura cea mai puțin constrângătoare dintre 
alternativele disponibile și trebuie evitat dezechilibrul între inconvenientele cauzate și 
obiectivele urmărite.

În pofida nivelului necesar de probe, multe dintre dispozițiile propunerii de directivă sunt în 
mod clar disproporționate și, din acest motiv, ar trebui declarate inadmisibile. Nu există 
indicii potrivit cărora aceste măsuri – care sunt voluntare și au un caracter punitiv – pot 
îmbunătăți funcționarea pieței interne sau conduc la îndeplinirea pretinselor obiective privind 
sănătatea publică.
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Partea III – Aviz

Având în vedere preocupările prezentate și ținând seama de raportul comisiei competente, 
Comisia pentru afaceri europene emite următorul aviz:

1. Inițiativa supusă examinării încalcă principiul subsidiarității prin faptul că, în ceea ce 
privește aspecte ce țin de responsabilitatea comună, Uniunea Europeană poate numai 
să adopte acte legislative pentru a obține rezultate care nu pot fi obținute la nivel local, 
dar și ca urmare a faptului că UE retrage competențele statelor competențe fără a 
demonstra că parlamentele naționale nu ar putea obține aceleași rezultate sau rezultate 
chiar mai bune, acest lucru reprezentând o încălcare clară a principiului subsidiarității.

2. Inițiativa supusă examinării încalcă principiul proporționalității, întrucât legislația UE 
nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. 
În mod clar inițiativa încalcă principiul proporționalității din cauză că depășește ceea 
ce este necesar pentru realizarea obiectivului său de dezvoltare a pieței interne.

3. Pe baza celor menționate anterior și în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din 
Legea nr. 43/2006 din 25 august, modificată prin Legea nr. 21/2012 din 17 mai, 
proiectul de rezoluție conținut în anexa la prezentul aviz ar trebui prezentat în plen.

4. În ceea ce privește chestiunile abordate în considerente, Comisia pentru afaceri 
europene va continua să monitorizeze procesul legislativ referitor la prezenta inițiativă 
prin schimburi de informații cu guvernul.


