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Ref.: Petiția nr. 0997/2009, adresată de Martin Eschenberg, de cetățenie germană, 
privind modificarea planurilor de amplasare a fotografiilor de avertizare pe 
pachetele de țigări

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că planurile de amplasare a unor fotografii terifiante de avertizare pe 
pachetele de țigări ar trebui modificate. El este de părere că amplasarea unor astfel de 
fotografii pe ambalajele care sunt aruncate neglijent pe stradă ar putea încălca legislația de 
protecție a copiilor. Continuarea planurilor poate însemna pentru el faptul că nu își mai poate 
lăsa copiii să se joace nesupravegheați pe stradă, de teama efectelor pe care asemenea 
fotografii le-ar putea avea asupra acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul solicită Comisiei să-și modifice planurile de amplasare a fotografiilor de 
avertizare pe pachetele de țigări, argumentând că imaginile terifiante ar putea avea un impact 
negativ asupra copiilor. El este de părere că amplasarea unor astfel de fotografii pe ambalaje 
care sunt aruncate neglijent pe stradă ar putea încălca legislația referitoare la protecția 
copiilor. 

În conformitate cu Directiva 2001/37/CE1, toate produsele destinate fumatului trebuie să 
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poarte unul sau două din avertismentele generale („Fumatul ucide/fumatul poate ucide” sau 
„Fumatul dăunează grav sănătății tale și a celor din jurul tău”) pe partea din față a pachetului 
și unul dintre cele paisprezece avertismente suplimentare pe partea din spate. Directiva 
permite statelor membre să completeze avertismentele suplimentare cu fotografii colorate. În 
mai 2005, Comisia a adoptat un ansamblu de 42 de fotografii, constând din câte trei imagini 
pentru fiecare dintre cele 14 avertismente suplimentare referitoare la sănătate. În acest mod, 
statele membre pot alege imaginile care se potrivesc cel mai bine populației lor.

Până acum, fotografiile de avertizare au fost introduce în Belgia (noiembrie 2006), România 
(iulie 2008) și Regatul Unit (octombrie 2008). Lituania a adoptat legislația care impunea 
utilizarea fotografiilor de avertizare în martie 2010. În plus, conform informațiilor primite din 
partea altor state membre, și Franța, Ungaria, Irlanda, Malta, Polonia și Spania intenționează 
să introducă fotografii de avertizare în viitorul apropiat. 

În cel de-al doilea raport al său din noiembrie 20071, referitor la Directiva 2001/37/CE privind 
produsele din tutun, Comisia a menționat că obligativitatea inserării fotografiilor de avertizare 
ar putea fi una dintre modificările directivei. Această măsură este în curs de examinare în 
contextul evaluării continue a impactului pentru posibila revizuire a directivei. În acest stadiu, 
este prematur să dăm un verdict privind rezultatul analizei.  

Dovezile demonstrează că fotografiile de avertizare sunt mai eficiente decât etichetele care 
conțin numai text pentru informarea și educarea publicului cu privire la riscurile pentru 
sănătate ale tutunului, încurajând oamenii să se lase de fumat și descurajându-i să înceapă să 
fumeze sau să recidiveze. Fotografiile ajută consumatorii să vizualizeze natura afecțiunilor 
datorate tutunului și transmit mesaje referitoare la sănătate într-un mod mai clar și mai 
dinamic.

În urma interdicțiilor de publicitate, ambalajul produselor din tutun a devenit un 
instrument-cheie pentru marketingul acestor produse, concentrat, în special, pe potențialii noi 
fumători (copiii și tinerii). Fotografiile de avertizare de pe pachetele de țigări au ca scop 
eliminarea asocierilor pozitive cu utilizarea tutunului și, astfel, pot descuraja copiii și tinerii să 
se apuce de fumat. 

În arhiva Comisiei există o gamă largă de fotografii și rămâne la latitudinea statelor membre 
să aleagă pe acelea care se potrivesc cel mai bine consumatorilor din țările lor respective, 
ținând cont de practicile culturale, de punctele sensibile și de context.

Comisia ia notă de îngrijorarea exprimată de către petiționar cu privire la posibilul impact 
negativ al fotografiilor de avertizare de pe pachetele de țigări asupra copiilor. Cu toate acestea 
Comisia este de părere că îngrijorarea acestuia trebuie pusă în balanță cu scopul principal al 
avertizărilor, care este de a proteja copiii și tinerii de potențialul de publicitate al pachetelor 
de țigări și, astfel, de a-i opri să înceapă să fumeze. În plus, această problemă poate fi 
soluționată în momentul alegerii de către statele membre a imaginilor potrivite 
caracteristicilor socioculturale ale fiecărei țări.
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