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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0155/2013 adresată de Clive Bates, de cetățenie britanică, privind 
ridicarea interdicției asupra tutunului snus (tutun pentru uz oral) în afara Suediei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Directiva 92/41/CEE privind etichetarea produselor din tutun a interzis 
comercializarea tutunului pentru uz oral (tutunul snus) în afara Suediei, deși acest produs are 
un impact pozitiv asupra sănătății celor care îl folosesc. Acesta este consumat de persoane 
care s-au hotărât să renunțe la fumat și care îl folosesc pentru a înlocui țigările. Petiționarul 
susține că propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind produsele din tutun ar 
perpetua această interdicție, bazată pe pretextul fals, subiectiv și înșelător al beneficiilor 
pentru sănătatea publică. El solicită intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Interdicția privind tutunul pentru uz oral (tutunul snus) în cadrul UE a fost introdusă în 1992 
pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne, păstrând în același timp un 
nivel ridicat de protecție a sănătății. La vremea respectivă, trei state membre interziseseră deja 
tutunul snus. Justificarea pentru interzicerea tutunului snus în 1992 a fost stoparea extinderii 
consumului unui produs nociv pentru sănătate, care era nou pe piețele statelor membre și care 
era considerat deosebit de atractiv pentru tineri. Interdicția privind folosirea tutunului pentru 
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uz oral a fost preluată de articolul 8 din Directiva 2001/37/CE.

Această interdicție a fost declarată validă de Curtea Europeană de Justiție, prin hotărârea sa 
din 14 decembrie 2004 (cauza C-210/03). Curtea a confirmat faptul că interdicția era 
proporțională cu obiectivul protejării sănătății. În hotărârea sa, Curtea a făcut referire la 
informațiile științifice aflate la dispoziția legislativului comunitar în momentul adoptării 
directivei. 

Faptul că tutunul pentru uz oral (tutunul snus) și alte produse din tutun care nu se fumează au 
efecte nocive asupra sănătății a fost confirmat, la 6 februarie 2008, de Comitetul științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN)1. Comitetul a concluzionat că toate 
produsele din tutun care nu se fumează conțin diferite niveluri de substanțe cancerigene, care 
sunt asociate cu o serie de efecte adverse asupra sănătății. De asemenea, Comisia a 
concluzionat că produsele din tutun care nu se fumează, în toate formele lor, pot cauza cancer, 
măresc riscul de deces provocat de infarct miocardic și creează dependență. 

Comisia cunoaște faptul că nivelul de substanțe cancerigene din tutunul snus a fost redus în 
ultimele două decenii. Acest lucru înseamnă că este posibil ca efectele nocive asupra sănătății 
provocate de tutunul snus să difere de cele ale altor produse tradiționale din tutun, care se 
fumează sau nu. Totuși, acest lucru nu înseamnă că tutunul snus este un produs sigur sau 
inofensiv. În plus, este posibil ca tutunul snus și alte produse din tutun care nu se fumează să 
încurajeze consumul de nicotină în rândul tinerilor și al nefumătorilor și să submineze 
politicile de renunțare la fumat, întrucât aceste produse pot fi utilizate în locurile publice în 
care fumatul este interzis. Așadar, este necesară limitarea extinderii acestor produse dincolo 
de utilizarea lor tradițională și de piețele tradiționale.

Concluzie

Propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind produsele din tutun din UE a fost 
dezbătută de către legiuitori (Parlamentul European și Consiliul de Miniștri), pe parcursul 
anului 2013, iar, în decembrie 2013, s-a ajuns la un acord în prima lectură. Acest acord, care 
menține interzicerea privind tutunul snus, trebuie oficializat de către Parlamentul European și 
Consiliul de Miniștri în primăvara anului 2014 în vederea intrării în vigoare a noii directive 
UE în prima jumătate a anului 2014.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


