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Ref.: Petiția 1659/2012, adresată de Svetla Kostadinova, de cetățenie bulgară, în 
numele Institutului Bulgar de Economie de Piață, privind o propunere 
referitoare la ambalajele neutre pentru tutun

1. Rezumatul petiției

Petiționara este de părere că modificarea propusă a Directivei 2001/37/CE privind produsele 
din tutun ar trebui examinată cu atenție, acordând o atenție deosebită problemei ambalajelor 
neutre. Ea susține că măsurile propuse nu vor rezolva problemele, ci, de fapt, vor anula 
obiectul și vor submina concurența de piață.

Aceasta susține, de asemenea, că o astfel de politică ar crea un precedent privind măsurile din 
alte sectoare considerate a genera produse sau servicii „dăunătoare”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționara aduce argumente în primul rând împotriva introducerii ambalajelor neutre din 
revizuirea propusă a Directivei 2001/37/CE (directiva privind produsele din tutun). Raportul 
atașat a fost efectuat înainte de adoptarea propunerii de către Comisie (DG SANCO a primit 
raportul la 28 noiembrie 2012) și de aceea nu abordează prezenta propunere care face în 
prezent obiectul negocierilor în Consiliu și în PE.

Observațiile Comisiei 
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Comisia a adoptat la 19 decembrie 2012 o propunere privind directiva revizuită privind 
produsele din tutun. Adoptarea a fost precedată de o analiză temeinică a efectelor măsurilor 
politice asupra economiei, mediului social și sănătății. Raportul de evaluare a impactului care 
completează propunerea Comisiei prevede o analiză detaliată a dovezii că, în ceea ce privește 
sensibilizarea privind riscurile pe care le are tutunul asupra sănătății și motivarea de a face 
schimbări în comportament, avertismentele ilustrate, de exemplu, sunt mai eficiente decât 
avertismentele care au doar text.

Propunerea reprezintă un efort ambițios și totuși echilibrat de a aborda cea mai mare 
amenințare la adresa sănătății la nivel european care poate fi evitată, care este responsabilă 
anual în UE pentru aproape 700 000 de decese. În materie de sănătate publică, propunerea are 
drept obiectiv descurajarea tinerilor de la a se apuca de fumat. În această privință Comisia este 
îngrijorată că 70 % dintre fumători încep să fumeze la vârsta de sub 18 ani, iar 94 % la o 
vârstă de sub 25 de ani. Dispozițiile privind etichetarea și ambalarea au drept obiectiv în 
primul rând garantarea aspectului că informațiile privind sănătatea sunt mai bine transmise 
consumatorului, fapt care descurajează apucatul de fumat și facilitează încetarea acestuia.

Propunerea nu prevede introducerea ambalajelor neutre la nivelul Uniunii Europene, dar 
permite statelor membre să introducă ambalajele neutre.

Concluzie

Propunerea Comisiei nu introduce „ambalajele neutre” la nivel european. Propunerea, inclusiv 
acele chestiuni legate de ambalarea produselor din tutun, face în prezent obiectul negocierilor 
în Consiliu și în Parlamentul European. Rezultatul final al acestor deliberări trebuie încă 
stabilit. 


