Reglementarea produselor din tutun şi a produselor conexe
Legea nr. 201/ 2016 care transpune Directiva privind produsele din tutun (2014/40/UE) a intrat în
vigoare la data de 10 decembrie 2016. Ea stabilește normele care reglementează fabricarea,
prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe. Printre acestea se numără
țigările, tutunul destinat rulării în țigarete, tutunul de pipă, țigările de foi, trabucurile, produsele din
tutun care nu se aprind, țigările electronice și produsele pe bază de plante pentru fumat.
Legea:


interzice țigaretele și tutunul de rulat cu arome caracteristice
 Țigările și produsele din tutun pentru rulat nu mai pot avea arome caracteristice, cum ar fi
mentolul, vanilia sau ciocolata, care maschează gustul și mirosul de tutun (***). În cazul
produselor cu o cotă de piață mai mare de 3% (de exemplu, mentol), interdicția se va aplica
începând cu 2020.
 interzice țigaretele cu capsule ce conţin tutun, arome, etc
 stabilește obligativitatea prezenței avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun și produse
din tutun.
 Avertismente privind sănătatea mai importante și mai mari
 Avertismentele de sănătate grafice cu fotografii, texte și informații privind oprirea fumatului
vor acoperi 65% din suprafaţa pachetelor, atât pe partea din față cât și pe partea din spate
ale pachetelor de tutun. Ele arată efectele sociale și de sănătate ale fumatului, şi sunt menite
să descurajeze persoanele să fumeze sau să le încurajeze să renunțe.
 Avertismentele sunt grupate în trei seturi, care se rotesc în fiecare an, pentru a se asigura că
își mențin impactul cât mai mult posibil.
 Normele pentru stabilirea designului avertismentelor de pe pachetele de tutun și pachetele
cu tutun de rulat sunt stabilite printr-o decizie de punere în aplicare a Comisiei.
 Înlocuirea concentraţiei TNCO (tar/ gudron, nicotină, monoxid de carbon)
 Menţionarea concentraţiei gudronului, nicotinei și monoxidului de carbon (TNCO) pe țigări și
tutun de rulat va fi acum înlocuită cu un mesaj de informare care avertizează consumatorii că
" Fumul de tutun conţine peste 70 de substanţe care cauzează cancer”". Cercetările au
arătat că etichetarea TNCO este înșelătoare pentru consumatori deoarece îi face să creadă
că unele produse sunt mai puțin riscante pentru sănătatea lor. Noul mesaj de informare va
reflecta cu mai multă acuratețe consecințele adevărate ale fumatului asupra sănătății.
 Nu mai există pachete cu aspect înșelător sau cu mesaje de promovare
 Ambalajele pentru țigări trebuie să aibă o formă cuboidă pentru a asigura vizibilitatea
avertismentelor de sănătate combinate.
 Elementele de promovare și / sau înșelătoare nu sunt permise pe pachetele de tutun.
Referințele la beneficiile stilului de viață, gustul sau aromele, ofertele speciale, sugestiile că
un anumit produs este mai puțin dăunător decât celălalt sau că au îmbunătățit
biodegradabilitatea sau că au alte avantaje ecologice, nu vor mai fi posibile
 stabilește dimensiuni minime pentru avertismente și elimină pachetele mici pentru anumite
produse din tutun
 obligă întreprinderile din industria tutunului să trimită statelor membre rapoarte detaliate cu privire
la ingredientele folosite în produsele din tutun, în special în țigări și tutunul destinat rulării în
țigarete
 Pentru a obține mai multe informații despre ingredientele conținute în produsele din tutun și
efectele acestora asupra sănătății și dependenței, producătorii și importatorii de produse din
tutun sunt obligați să raporteze cu privire la ingredientele din toate produsele pe care le
introduc pe piața UE printr-un format electronic standardizat. Anumite substanțe utilizate
frecvent, în cazul în care există indicații inițiale care sugerează că acestea contribuie la
toxicitatea, dependența sau rezultatul caracterizării aromelor în țigări și tutun de rulat, vor
face obiectul unor cerințe mai detaliate de raportare.
 introduce un sistem european de urmărire pentru a combate vânzarea ilegală a produselor din
tutun



Măsurile noi destinate combaterii comerțului ilegal cu produse din tutun includ un sistem de
urmărire la nivelul UE pentru lanțul legal de aprovizionare și o caracteristică de securitate
compusă din elemente vizibile și invizibile (de exemplu, holograme) care ar trebui să ajute
organele de drept, autoritățile naționale și consumatorii să detecteze produsele ilicite.
 Aceste măsuri vor fi introduse pentru țigarete și pentru tutunul de rulat în 2019 și pentru
celelalte produse din tutun în 2024.
 stabilește cerințe de calitate și de siguranță pentru țigaretele electronice
 legea privind produsele din tutun nu interzice e-țigaretele. În schimb, pentru prima dată, au
fost introduse anumite cerințe privind siguranța și calitatea pentru țigaretele electronice care
conțin nicotină.
 Deoarece nicotina este o substanță toxică, legea stabilește concentrații maxime de nicotină
și volume maxime pentru cartușe, rezervoare și recipiente pentru lichide de nicotină.
 Ţigaretele electronice ar trebui să fie rezistente la manipularea de către copii, să nu prezinte
defecțiuni și să aibă un mecanism care să permită reumplerea acestora fără a se împrăștia
lichidul, pentru a proteja consumatorii.
 Ţigaretele electronice trebuie să aibă o puritate ridicată, iar țigaretele electronice să furnizeze
aceeași cantitate de nicotină pentru pufuri de aceeași putere și durată.
 Stabileşte regulile de ambalare și etichetare pentru țigaretele electronice
 Avertismentele de sănătate pentru țigările electronice devin obligatorii şi ele trebuie să
informeze consumatorii că ţigările electronice conțin nicotină și nu ar trebui să fie utilizate de
către nefumători.
 Ambalajele trebuie să includă, de asemenea, o listă a tuturor ingredientelor conținute în
produs, informații privind conținutul de nicotină al produsului și un prospect care conține
instrucțiunile de utilizare și informații privind efectele adverse, grupurile de risc și dependența
și toxicitatea.
 Elementele de promovare nu sunt permise pe ambalajul e-țigaretelor, iar sponsorizarea,
publicitatea și promovarea sunt interzise.
 Introduce obligativitatea monitorizării și raportării evoluțiilor legate de efectele consumului de
țigarete electronice
 Dat fiind că țigaretele electronice sunt un produs relativ nou pentru care de curând au
început să apară dovezi, legea stabilește cerințe de monitorizare și raportare pentru
producători și importatori
 Producătorii de țigări electronice trebuie să notifice statelor membre toate produsele pe care
le introduc pe piață și să le raporteze anual cu privire la volumele de vânzări, preferințele și
tendințele consumatorilor.
 Autoritățile din statele membre vor monitoriza piața pentru orice dovezi că țigările electronice
produc dependență de nicotină sau că facilitează consumul de tutun, în special la tineri și
nefumatori.


obligă producătorii să notifice produsele noi din tutun înainte de a le introduce pe piața UE.

 Se interzic vânzările la distanță de produse din tutun şi produse conexe către consumatorii din

România


În România, achiziţia la distanţă (prin internet, prin poştă, etc) de produse din tutun şi ţigări
electronice din alte state este interzisă deoarece oferă consumatorilor -inclusiv foarte tineri acces la produse care nu sunt conforme cu legea.



Punctele de vânzare cu amănuntul din alte ţări nu pot furniza produsele lor consumatorilor
din România.



Punctele de vânzare cu amănuntul din România pot vinde la distanţă către consumatorii din
alte ţări care permit astfel de vânzări, dar trebuie să se înregistreze la autoritățile competente
atât din România cât și din țara în care intenționează să-și vândă produsele.

Punerea în aplicare a Directivei privind produsele din tutun,
transpusă prin legea 201/ 2016
Parlamentul European și Consiliul au autorizat Comisia Europeană să adopte acte legislative
suplimentare pentru punerea în aplicare a Directivei 2014/40 / UE.
Aceste acte legislative suplimentare se numesc Decizii de punere în aplicare şi nu necesită
transpunere în legislaţia naţională, având caracter de aplicabilitate directă şi imediată.
Această legislație prezintă în detaliu normele privind fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și
a produselor conexe, inclusiv:
• aspectul, designul și forma avertismentelor de sănătate combinate pentru produsele din tutun
pentru fumat
• Poziția mesajului general de avertizare și de informare
• Formatul de raportare pentru ingredientele și emisiile de produse din tutun
• Un format comun de notificare pentru țigările electronice
• Standardele tehnice pentru mecanismul de reumplere a țigaretelor electronice
• O listă prioritară de aditivi care să justifice o examinare ulterioară
• Regulile și mecanismul de determinare a faptului dacă produsele din tutun au arome caracteristice
De asemenea, Comisia va adopta acte adiționale pentru:
• Stabilirea de standarde tehnice pentru sistemul de urmărire și urmărire a UE și caracteristicile de
securitate

Reglementarea ţigărilor electronice
Articolul 20 din legea nr. 201/ 2016 stabilește normele pentru țigările electronice vândute ca produse
de consum în România. Ţigările electronice ar putea fi comercializate şi ca produse
medicamentoase sau ca dispozitive medicale, dacă ar respecta condiţiile de autorizare şi punere pe
piaţă a medicamentelor.
Cerințe privind siguranța și calitatea pentru țigaretele electronice
Legea stabilește o concentrație și un volum maxim de nicotină pentru cartușe, rezervoare și
recipiente pentru lichide de nicotină.
Ţigaretele electronice ar trebui să fie rezistente la manipularea de către copii, să nu prezinte
defecțiuni și să aibă un mecanism care să permită reumplerea acestora fără a se împrăștia lichidul,
pentru a proteja consumatorii. Ingredientele din ţigaretele electronice trebuie să fie de înaltă puritate,
iar țigările electronice ar trebui să furnizeze aceeași cantitate de nicotină atunci când sunt folosite cu
aceeași putere și durată.
Producătorii și importatorii trebuie să notifice toate produsele pe care le introduc pe piața UE printrun format electronic standardizat.
Regulile de ambalare și etichetare pentru țigaretele electronice
Avertismentele de sănătate pentru țigările electronice care îi informează pe consumatori că aceste
produse conțin nicotină și nu ar trebui să fie utilizate de către nefumători, sunt obligatorii.
Ambalajele trebuie să includă, de asemenea, o listă a ingredientelor conținute în produs, informații
privind conținutul de nicotină al produsului și un prospect cu instrucțiuni de utilizare și informații
privind efectele adverse, grupurile de risc, dependența și toxicitatea.
Elementele de promovare nu sunt permise pe ambalajul țigaretelor electronice, iar sponsorizarea,
publicitatea și promovarea sunt interzise.
Monitorizarea și raportarea evoluțiilor legate de e-țigarete
Legea stabilește cerințe de monitorizare și raportare pentru producătorii și importatorii de ţigarete
electronice.
Legislația de implementare
Pentru a facilita punerea în aplicare a articolului 20 din directivă - transpus prin articolul 20 din legea
201/ 2016 - Comisia a adoptat două acte de punere în aplicare - care nu trebuie transpuse ci se
aplică direct şi imediat - și un raport al Comisiei privind țigaretele electronice:

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2183 a Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unui
format comun de notificare a țigărilor electronice și a recipientelor cu reumplere.
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/586 a Comisiei din 14 aprilie 2016 privind standardele
tehnice pentru mecanismul de reumplere a țigărilor electronice.

Transmiterea informațiilor privind produsele din tutun, țigaretele
electronice și flacoanele de reumplere – Platforma comună a UE de
transmitere a datelor (EU-CEG)
Potrivit prevederilor Directivei privind produsele din tutun (2014/40/UE) producătorii și importatorii
de produse din tutun, țigarete electronice și flacoane de reumplere trebuie să transmită anumite
informații importante autorităților din statul membru în care intenționează să-și comercializeze
produsele.
Aceste informații se referă în special la:

ingrediente

emisii

date toxicologice.
Instrumentul informatic prin care se pot transmite informațiile se numește Platforma comună a UE
de transmitere a datelor (EU Common Entry Gate, EU-CEG).
Platforma EU-CEG poate fi utilizată și pentru a oferi informații cu privire la alte produse, cum ar fi:

noile categorii de produse din tutun

produsele din plante destinate fumatului (altele decât tutunul)

țigaretele electronice fără nicotină.
Cerințele de informare
Informațiile pe care trebuie să le furnizeze producătorii și importatorii sunt prevăzute în textele a
două decizii de punere în aplicare:

Decizia de punere în aplicare privind produsele din tutun

Decizia de punere în aplicare privind țigaretele electronice și flacoanele de reumplere

