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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0034/2013, adresată de Andreas Mai, de cetățenie germană, privind 
propunerea de a trata țigareta electronică ca produs din tutun 

Petiția nr. 0035/2013, adresată de Janine și Michael Leven, de cetățenie germană, 
privind propunerea de a trata țigareta electronică ca produs din tutun

Petiția nr. 0067/2013, adresată de Joachim Kromm, de cetățenie germană, privind 
Directiva europeană privind produsele din tutun

1. Rezumatul petiției nr. 0034/2013

Petiționarul precizează că țigareta electronică nu ar trebui tratată ca produs din tutun, deoarece 
în țigareta electronică nu este folosit tutun. Țigareta electronică este de fapt un vaporizator în 
care este vaporizat un lichid care conține nicotină. În propunerea legislativă privind țigaretele 
electronice este prevăzută o limită pentru cantitatea de nicotină pe care lichidul poate să o 
conțină.  Petiționarul a fost ajutat să renunțe la fumat de țigareta electronică. El precizează că, 
dacă propunerea este acceptată, iar limita este menținută, va fi mult mai ușor pentru ceilalți 
fumători să renunțe la fumat. El solicită Parlamentului să se angajeze să nu considere și să nu 
trateze țigareta electronică ca produs din tutun în legislație.   

Rezumatul petiției nr. 0035/2013

Petiționarii solicită Parlamentului să se angajeze să prevină considerarea și tratarea țigaretei 
electronici ca produs din tutun în legislația europeană.

Rezumatul petiției nr. 0067/2013

Petiționarul declară că, în proiectul de directivă europeană privind produsele din tutun, țigările 
electronice sunt definite ca produse cu conținut de nicotină cu o concentrație maximă de 
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nicotină de 4 miligrame/mililitru. Toate produsele care depășesc acest nivel sunt considerate 
medicamente, o hotărâre pe care petiționarul nu o înțelege. El argumentează că țigările 
electronice sunt mai puțin nocive decât țigările obișnuite. Ca urmare, el spune că ar trebui 
încadrate ca stimulente. Petiționarul susține că scopul țigării electronice nu este de a dezvăța 
persoanele de fumat și/sau nicotină, ci de a le permite fumătorilor să fumeze fără a inhala 
produsele toxice aferente arderii. Prin limitarea conținutului de nicotină, este mult mai puțin 
posibil ca fumătorii să renunțe la țigările lor obișnuite, incluzând toate efectele dăunătoare 
conexe. De asemenea, petiționarul nu înțelege cum poate rezulta un efect medicinal din 
depășirea nivelului stabilit de nicotină. El subliniază că atunci un astfel de efect ar trebui să 
existe și în țigările obișnuite. Petiționarul argumentează că țigările electronice ar trebui 
excluse din domeniul de aplicare al Directivei privind produsele de tutun astfel încât 
fumătorilor care doresc să treacă la aceste produse să nu le fie refuzată oportunitatea de a-și 
consuma stimulentele într-un mod mult mai puțin dăunător.

2. Admisibilitate

0034/2013: Declarată admisibilă la 11 septembrie 2013. 
0035/2013: Declarată admisibilă la 11 septembrie 2013. 
0067/2013: Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Comisia a publicat o propunere de revizuire a Directivei privind produsele din tutun în 
decembrie 2012. Propunerea are ca scop reducerea creșterii incidenței fumatului, în special în 
rândul tinerilor. În plus, propune ca produsele care conțin nicotină (inclusiv țigările 
electronice) peste un anumit prag să fie supuse legislației privind medicamentele 
(Directiva 2001/83/CE), iar restul produselor care conțin nicotină cerințelor de etichetare. 

Comisia a considerat adecvat să propună reglementarea produselor care conțin nicotină în 
respectiva directivă pentru a se asigura o funcționare adecvată a pieței interne. De asemenea, 
ar trebui dezvoltat potențialul complet al acestor produse ca instrumente destinate celor care 
se lasă de fumat într-un mod care este sigur și controlat din punctul de vedere al calității. 
Adoptarea a fost precedată de o analiză temeinică a efectelor măsurilor politice asupra 
economiei, mediului social și sănătății.

Concluzie

Comisia consideră că măsurile propuse privind produsele care conțin nicotină sunt 
proporționale și în conformitate cu temeiul juridic pentru a facilita funcționarea pieței interne, 
luând ca bază un nivel înalt de protecție a sănătății publice. 

Propunerea Comisiei ar furniza un stimulent pentru fumătorii actuali pentru a trece de la 
țigările convenționale, pe care petiționarul în mod corect le consideră dăunătoare, la produse 
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destinate celor care se lasă de fumat care au fost supuse unor controale de siguranță și calitate.

Propunerea, inclusiv acele chestiuni legate de produsele care conțin nicotină, face în prezent 
obiectul negocierilor în Consiliu și în Parlamentul European. Rezultatul final al acestor 
deliberări încă nu este cunoscut. Cu toate acestea, se speră că rezultatul va fi un cadru juridic 
clar, inclusiv pentru produsele care conțin nicotină.


