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Noi norme pentru produsele din tutun Partajează
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Parlamentul European a aprobat o directivă a UE revizuită

privind produsele din tutun. Acest nou act legislativ conține

norme mai stricte referitoare la modul în care produsele din

tutun sunt fabricate, produse și prezentate în UE și introduce

norme pentru anumite produse derivate din tutun. Prezentul

document încearcă să răspundă la întrebările referitoare la

ceea ce se va schimba după ce directiva revizuită intră în

vigoare.

De ce a decis Comisia să revizuiască normele?

Noua directivă urmărește să îmbunătățească funcționarea

pieței interne a UE pentru produsele din tutun, asigurând în

același timp un nivel înalt de sănătate publică. Consiliul și

Parlamentul European au solicitat în mod repetat o revizuire

a directivei din 2001, din cauza unor evoluții semnificative în

trei domenii principale.

În primul rând, au apărut noi dovezi științifice privind, de

exemplu, aromele destinate utilizării în produsele din tutun

și eficiența avertismentelor referitoare la sănătate.

În al doilea rând, pe piață au apărut produse noi, cum ar fi

țigaretele electronice și produsele din tutun puternic

aromate.

În al treilea rând, au existat evoluții la nivel internațional în

ultimul deceniu, la care statele membre ale UE au răspuns

prin reglementări diferite. UE și toate statele membre sunt

părți la Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului

(CCCT), care are caracter juridic obligatoriu și care a intrat

în vigoare în februarie 2005.

Unul dintre cele mai importante motive pentru ca normele

privind produsele din tutun să devină mai stricte este

impactul negativ al consumului de tutun asupra sănătății

populației. Utilizarea tutunului provoacă aproximativ

700.000 de decese evitabile în UE, în fiecare an. Marea

majoritate a fumătorilor încep să fumeze din tinerețe – 70%

înainte de vârsta de 18 ani și 94% înainte de vârsta de 25

de ani. Noua directivă urmărește ca produsele din tutun și

consumul de tutun în UE să fie mai puțin atractive, în special

pentru tineri.

Cum vor arăta viitoarele pachete de țigarete?

După cum arată imaginea, viitoarele pachete vor fi acoperite

în mod obligatoriu cu avertismente referitoare la sănătate

sub formă de text și imagini pe 65% din partea anterioară și

posterioară a pachetelor de țigarete - de amplasat pe

marginea superioară. 50% din suprafața părților laterale ale

pachetelor va fi, de asemenea, acoperită cu avertismente

referitoare la sănătate (de exemplu, „Fumatul ucide –

renunțați acum„; „Fumul de tutun conține peste 70 de

substanțe care cauzează cancer”), înlocuind actualele indicații
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substanțe care cauzează cancer”), înlocuind actualele indicații

privind conținuturile de gudron, nicotină și monoxid de

carbon.

Dimensiunile minime ale avertismentelor referitoare la

sănătate vor asigura vizibilitatea, iar pachetele suple de

țigarete, stil „ruj de buze”, care adesea vizează femeile

tinere, vor fi interzise.

Pentru a asigura vizibilitatea avertismentelor referitoare la

sănătate, va fi obligatoriu ca pachetele de țigarete să aibă o

formă cuboidă, iar fiecare pachet va conține un minimum

de 20 de țigarete.

Pe pachete nu va fi permisă prezența caracteristicilor sau

a elementelor promoționale sau înșelătoare. Acestea

includ, de exemplu, referiri la beneficii pentru stilul de viață,

la gust sau la arome sau la absența lor (de exemplu, „fără

aditivi”), oferte speciale sau sugestii că un anumit produs

este mai puțin dăunător decât altul.

Norme similare se vor aplica pachetelor conținând tutun de

rulat, care, de asemenea, vor trebui să aibă pe 65% din

suprafața lor avertismente combinate referitoare la

sănătate, pe partea anterioară și posterioară, precum și

avertismentele suplimentare sub formă de text. Ambalajele

conținând tutun de rulat pot avea o formă cuboidă sau

cilindrică sau de pungă, iar fiecare pachet va conține

minimum 30 de grame de tutun.

Dar despre etichetarea produselor din tutun mai rare?

Deși directiva UE vizează toate produsele din tutun, statele

membre dispun de o oarecare libertate în ceea ce privește

normele de etichetare a produselor care, în prezent, nu sunt

utilizate în cantități semnificative, cum ar fi tutunul de pipă,

trabucurile, țigările de foi și produsele din tutun care nu

se fumează.

În timp ce statele membre pot opta să scutească aceste

produse de normele mai stricte de etichetare, de exemplu,

de avertismentele referitoare la sănătate combinate sub

formă de imagini și text, ele vor fi obligate să se asigure că

aceste produse poartă un avertisment general și un

avertisment suplimentar sub formă de text. Produsele din

tutun care nu se fumează vor trebui să poarte avertismente

referitoare la sănătate pe cele două suprafețe ale

pachetului care sunt cele mai mari. Ca și în cazul directivei

precedente, se aplică norme specifice pentru amplasarea și

dimensiunile tuturor avertismentelor.



Pot statele membre să introducă ambalaje neutre?

În timp ce noile norme înseamnă că avertismentele

referitoare la sănătate vor acoperi o mare parte din

suprafața totală a pachetelor de țigarete, o anumită

suprafață va rămâne liberă pentru afișarea mărcii

comerciale. Noua directivă permite în mod specific statelor

membre să introducă măsuri suplimentare privind

standardizarea pachetelor – ambalajele neutre – în cazul în

care ele sunt justificate din motive de sănătate publică, sunt

proporționale și nu generează bariere disimulate în calea

comerțului dintre statele membre.

Vor fi interzise aromele? Dar aditivii, etc.?

În țigarete și în tutunul de rulat nu trebuie utilizate arome în

cantități care să confere produsului o aromă distinctă

(„caracteristică”) alta decât cea a tutunului. Directiva

interzice țigaretele și tutunul de rulat cu orice astfel de

aromă caracteristică. Statele membre și Comisia se pot

consulta cu un comitet consultativ european independent

înainte de a lua decizii în această privință. Mentolul este

considerat o aromă caracteristică și va fi eliminat treptat din

comerțul cu produse din tutun pe parcursul unei perioade de

patru ani – perioadă care se aplică tuturor produselor cu o

cotă de piață de peste 3% în UE.

Alte produse din tutun, cum ar fi trabucurile, țigările de foi și

produsele din tutun care nu se fumează, sunt exceptate de

la interdicția de utilizare a aromelor caracteristice. Această

exceptare va fi eliminată în cazul în care circumstanțele se

vor modifica substanțial (în ceea ce privește volumul

vânzărilor sau prevalența utilizării în rândul tinerilor).

Tutunul pentru uz oral (tutunul snus) este exceptat de la

această interdicție, precum și de la alte reglementări

referitoare la ingrediente.

Aditivii necesari pentru fabricarea produselor din tutun,

inclusiv zahărul pierdut în timpul procesului de prelucrare,

vor putea fi utilizați în continuare. Directiva nu face diferențe

între soiuri de tutun, cum ar fi tutunul Virginia, Burley sau

oriental.

Care sunt informațiile pe care fabricanții de produse din

tutun trebuie să le pună la dispoziție?

Raportarea obligatorie cu privire la ingrediente este

prevăzută pentru toate produsele din tutun, într-un format

electronic standardizat. Vor intra în vigoare obligații de

raportare mai amănunțite pentru anumite substanțe

frecvent utilizate în țigarete și în tutunul de rulat (listă de

priorități). Acestea vor permite autorităților de reglementare

să obțină mai multe informații cu privire la ingredientele

conținute în produsele din tutun, precum și la efectele lor

asupra sănătății și a dependenței.

La fel ca în precedenta directivă, raportarea va fi obligatorie

pentru emisiile de gudron, nicotină și monoxid de carbon în

cazul țigaretelor, precum și pentru alte emisii în cazul în care

aceste informații sunt disponibile. De asemenea, statele

membre pot solicita producătorilor să efectueze studii

suplimentare privind efectele aditivilor asupra sănătății.

Țigaretele electronice vor fi în continuare disponibile

pentru a fi cumpărate/fumate?

Da. Cu toate acestea, noile norme vor fi puse în aplicare

astfel încât siguranța și calitatea produsului să poată fi

asigurate. Noile norme sunt concepute pentru a asigura un



asigurate. Noile norme sunt concepute pentru a asigura un

tratament egal în întreaga UE țigaretelor electronice care

conțin nicotină (produsele care nu conțin nicotină nu fac

obiectul directivei).

Țigaretele electronice pot fi dispensabile (adică de unică

folosință), reutilizabile prin reîncărcare (cu un cartuș de

unică folosință) sau reutilizabile prin reumplere (prin

intermediul unui recipient de reumplere).

De ce sunt necesare norme noi pentru țigaretele

electronice?

Țigaretele electronice sunt o categorie relativ nouă de

produse, iar cota lor de piață este în creștere. Deși ele ar

putea avea un rol în renunțarea la fumat sau în reducerea

acestuia, efectele lor pe termen lung asupra sănătății

publice nu sunt încă cunoscute.

Întrucât nicotina este o substanță toxică care conferă

dependență, sunt necesare cerințe de siguranță și de

calitate pentru țigaretele electronice care conțin nicotină.

Obligațiile de raportare sunt, de asemenea, necesare, astfel

încât autoritățile publice să poată monitoriza și să afle mai

multe despre aceste produse. Unele decizii referitoare la

țigaretele electronice vor fi lăsate la latitudinea statelor

membre, de exemplu, reglementarea aromelor, a publicității

în afara granițelor proprii și a limitelor de vârstă.

Noile norme nu se vor aplica țigaretelor electronice

medicinale (astfel cum se prevede în Directiva 2001/83/CE)

sau dispozitivelor medicale (Directiva 93/42/CEE), ci vor viza

toate țigaretele electronice destinate consumatorilor

introduse pe piața UE.

 

Ce se va schimba pentru consumatorii și producătorii de

țigarete electronice?

Consumatorii de țigarete electronice:



Consumatorii de țigarete electronice:

vor beneficia de pe urma cerințelor mai stricte

privind siguranța și calitatea produselor: ținând cont

de clasificarea nicotinei ca substanță toxică, va exista

un nivel maxim pentru concentrația de nicotină în

cazul țigaretelor electronice și volume maxime pentru

cartușe, rezervoare și recipiente cu lichide care conțin

nicotină. Acestea vor trebui să fie imposibil de falsificat

și de utilizat de către copii și etanșe, pentru a limita

riscul de expunere a consumatorilor – în special a

copiilor – la riscul de manipulare sau de ingestie.

Numai ingredientele cu puritate mare pot fi utilizate în

lichidul care conține nicotină, iar țigaretele electronice

vor trebui să livreze dozele de nicotină în cantități

constante, în condiții de utilizare normală. Aceasta

înseamnă că o țigaretă electronică ar trebui să

elibereze o cantitate similară de nicotină de fiecare

dată când se inspiră prin aceasta la fel de mult timp și

cu aceeași forță.

vor fi mai bine informați ca urmare a noilor cerințe

privind ambalarea și etichetarea: avertismentele

referitoare la sănătate de pe pachetele conținând

țigarete electronice vor fi obligatorii, la fel ca și

instrucțiunile de utilizare, informațiile privind efectul de

dependență și toxicitatea, lista cu toate substanțele

conținute în produs și informațiile privind conținutul de

nicotină al produsului. Pe pachete nu vor fi permise

elemente promoționale.

vor fi mai bine protejați: autoritățile statelor membre

și Comisia vor putea acționa în cazuri de preocupări

justificate în ceea ce privește siguranța acestor

produse. Autoritățile vor monitoriza piața pentru a

descoperi orice dovezi conform cărora țigaretele

electronice conduc la dependență de nicotină sau la

consum de produse din tutun tradiționale, în special în

rândul tinerilor și al nefumătorilor, iar Comisia va

întocmi rapoarte cu privire la problemele de siguranță

și la evoluția pieței.

Producătorii de țigarete electronice (în plus față de

fabricarea produselor lor în conformitate cu normele

menționate anterior referitoare la siguranță, calitate și

ambalare) vor trebui să:

informeze statele membre înainte de a introduce pe

piață produse noi: notificarea va include informații cu

privire la producător, la ingredientele utilizate și la

emisii, la doza și la aportul de nicotină, la produs și la

procesul de producție, precum și o declarație în care

să se specifice că producătorul își asumă întreaga

responsabilitate pentru calitatea și siguranța

produsului în condiții de utilizare normală.

raporteze anual statelor membre cu privire la

volumele de vânzări ale produselor, la tipurile de

utilizatori, precum și la preferințele și la tendințele

acestora.

respecte norme specifice privind publicitatea:

normele existente pentru publicitatea și promovarea

transfrontalieră a produselor din tutun se vor aplica și

țigaretelor electronice.

Este posibil ca normele referitoare la țigaretele

electronice să fie revizuite la o dată ulterioară?

Monitorizarea și raportarea cu privire la toate evoluțiile

legate de țigaretele electronice – inclusiv cele privind piața și

consecințele asupra sănătății – au fost încorporate în noua



consecințele asupra sănătății – au fost încorporate în noua

directivă. Informațiile colectate vor oferi o bună imagine de

ansamblu cu privire la oportunitatea unor acțiuni de

legiferare suplimentară, iar Comisia, dacă este necesar, va

reexamina subiectul.

Este menținută interdicția privind tutunul snus (tutun

pentru uz oral)?

Da. În UE, tutunul pentru uz oral (cum este și tutunul snus)

– care nu este mestecat – a fost interzis din 1992. Suedia

beneficiază de o derogare în conformitate cu tratatul de

aderare a Suediei, cu condiția ca produsul să nu fie vândut

în afara Suediei. Tutunul snus generează dependență și are

efecte adverse asupra sănătății. Încă înainte de 1992, o

serie de state membre au interzis produsul, din cauza

potențialului său semnificativ de creștere și a atractivității

sale pentru tineri.

Ce măsuri se iau pentru a se combate comerțul ilicit cu

produse din tutun?

Noua directivă include măsuri ferme împotriva comerțului ilicit

cu produse din tutun, pentru a asigura faptul că numai

produsele care respectă directiva sunt vândute în UE. Ea

introduce un sistem de urmărire și trasare la nivelul UE

pentru lanțul legal de aprovizionare, precum și caracteristici

de securitate vizibile și invizibile (de exemplu, holograme),

care ar trebui să faciliteze aplicarea măsurilor de respectare

a legislației și să ajute autoritățile și consumatorii să

detecteze produsele ilicite. Măsurile prevăzute în noua

directivă vor contribui la readucerea în legalitate a

comerțului ilicit cu tutun și, de asemenea, la recuperarea de

către statele membre a unor venituri neîncasate. Urmărirea

și trasarea produselor din tutun vor fi introduse treptat,

țigaretele și tutunul de rulat fiind primele produse pentru

care conformarea va fi obligatorie, urmate de toate celelalte

produse din tutun.

Vor fi interzise vânzările transfrontaliere la distanță?

Vânzările transfrontaliere la distanță nu vor fi interzise la

nivelul UE, dar fiecare stat membru poate decide să interzică

astfel de vânzări. În acest caz, comercianții cu amănuntul nu

pot vinde consumatorilor din statul membru respectiv. Dacă

statele membre decid să nu interzică aceste vânzări,

vânzătorii cu amănuntul care doresc să vândă produse din

tutun transfrontalier trebuie să își notifice activitatea înainte

de prima vânzare în statul membru în care sunt stabiliți și în

statele membre în care își vând produsele din tutun. De

asemenea, ei trebuie să instituie un sistem de verificare a

vârstei, pentru a se asigura faptul că produsele din tutun nu

sunt vândute copiilor și adolescenților.

Care sunt beneficiile anticipate pentru sănătate și pentru

economie de pe urma noilor norme?

Normele stricte referitoare la pachete și la aromele atractive

ar trebui să contribuie la descurajarea tinerilor să

experimenteze tutunul și să-i împiedice să devină

dependenți de acesta. Este de așteptat ca revizuirea să

determine o reducere cu 2% a consumului de tutun în

decurs de 5 ani. Aceasta înseamnă cu aproximativ 2,4

milioane de fumători mai puțin în UE.

Guvernele și societatea în ansamblu vor beneficia de

îmbunătățirea sănătății publice, concretizată în mai mulți ani

de viață în condiții de sănătate bună. Sănătatea este o



de viață în condiții de sănătate bună. Sănătatea este o

valoare în sine, iar o populație sănătoasă reprezintă un

factor esențial pentru creșterea economică. Se estimează că

reducerea consumului de tutun determinată de noile măsuri

se va transpune în economii anuale ale cheltuielilor cu

asistența medicală în valoare de 506 milioane EUR.

Informațiile mai clare și mai precise referitoare la produsele

din tutun vor permite populației să ia decizii în cunoștință de

cauză. În plus, fabricanții de produse din tutun vor beneficia

de norme mai clare, de o mai bună funcționare a pieței

interne și de condiții de concurență echitabile. Noile norme

țin seama și de nevoile specifice ale întreprinderilor mici și

mijlocii.

Când se vor aplica noile norme?

Noua directivă ar trebui să intre în vigoare în mai 2014. O

perioadă de transpunere de doi ani pentru ca statele

membre să își alinieze legislația națională la directiva

revizuită înseamnă că cele mai multe dintre noile norme se

vor aplica în prima jumătate a anului 2016. Cu toate

acestea, directiva prevede, de asemenea, o perioadă de

tranziție pentru toate categoriile de produse, pentru a oferi

timp fabricanților și vânzătorilor cu amănuntul să își vândă

stocurile existente, în măsura în care acestea respectă

directiva veche sau alte acte legislative relevante. După cum

s-a menționat mai sus, pentru toate produsele cu o cotă de

piață de peste 3 % în UE, de exemplu pentru țigaretele

mentolate, este prevăzută o perioadă de patru ani în care

comercializarea lor va fi treptat oprită.
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