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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1813/2012, adresată de Krisztian Pifko, de cetățenie maghiară, însoțită 
de 2 857 de semnături online, privind reintroducerea comerțului liber cu lichide 
pentru țigările electronice în Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că funcționarii vamali maghiari au reținut și confiscat produse 
destinate țigărilor electronice din ordinul Secretariatului de Stat pentru Sănătate al 
Ministerului Resurselor Umane. Această măsură a fost luată fără a se aduce modificări 
legislației aplicabile, în condițiile în care comerțul liber cu astfel de mărfuri fusese anterior 
permis timp de mai mulți ani. Petiționarul reclamă faptul că acest act legislativ încalcă 
principiile legislației UE (libera circulație a bunurilor și serviciilor), întrucât dezavantajează 
comercianții și producătorii locali, deoarece aceste produse sunt ușor de obținut din alte țări. 
Petiționarul solicită PE să ancheteze legalitatea măsurii adoptate de către autoritățile de stat. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

În prezent, produsele care conțin nicotină fac obiectul diferitelor legislații ale statelor 
membre. Conform informațiilor de care dispune Comisia, Ungaria consideră produsele pe 
bază de nicotină, în care nivelurile nicotinei depășesc 1,5 mg pe unitate și care nu conțin 
extracte de tutun și/sau care sunt prezentate ca tratamente pentru renunțarea la fumat, drept 
medicamente „după criteriul funcției”, astfel cum prevede articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz 



PE527.891v01-00 2/2 CM\1015881RO.doc

RO

uman1. Țigările electronice care conțin nicotină, cel mai probabil depășind în mare majoritate 
pragul de 1,5 mg, ar părea într-adevăr clasificate de Ungaria drept medicamente după criteriul 
funcției, și ar trebui autorizate în conformitate cu Directiva 2001/83/CE.

În acest moment, statele membre, acționând sub control judecătoresc, sunt în măsură să 
decidă regimul juridic care trebuie aplicat la clasificarea produselor ce conțin nicotină, cum ar 
fi țigările electronice2. Prin urmare, Comisia nu are competența să intervină în acest caz. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:33:32001L0083:RO:PDF
2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, punctele 42, 45, 47. [2013] Nepublicat încă.


