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RO 1  RO 

ANEXĂ  

UE ar trebui să își reafirme poziția inițială în favoarea propunerii comune respinse a 

OMS/OMV, de a grupa produsele noi din tutun încălzit cu alte produse din tutun în cadrul 

poziției 24.03, și de a le defini în mod obiectiv prin modul în care sunt consumate care 

implică un proces de încălzire
1
, ca fiind cea mai bună opțiune posibilă. 

UE reamintește Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului – la care UE și toate 

statele membre sunt parte cu drepturi depline – și decizia sa CCT/COP8(22) privind produsele 

noi și emergente din tutun. UE reamintește că munca actuală depusă de Convenția-cadru a 

OMS pentru controlul tutunului privește, printre altele, natura emisiilor pe care le emană 

produsele noi din tutun și că ar putea fi necesar ca aceste evoluții să fie abordate într-un stadiu 

ulterior – în ciclul de revizuire SA2027 – dacă există dovezi noi relevante pentru evaluarea 

caracteristicilor și a proprietăților obiective ale acestor produse în scopuri vamale. 

UE ar trebui însă să admită că activitatea depusă în cadrul ciclului SA 2022 a evoluat într-o 

direcție diferită de propunerea OMS/OMV. Având în vedere cele de mai sus și pentru a nu 

bloca procesul decizional, UE:  

- urmând majoritatea părților contractante la Convenția SA, poate accepta proiectul de 

modificare, care rezultă din activitatea Subcomitetului de revizuire a SA al OMV și  

- ar trebui să își exprime poziția cu privire la alegerea unei formulări în cazul a două 

ocurențe aflate între paranteze asupra cărora încă urmează să se ia o decizie:  

(1) Noua notă 2 la capitolul 24: să sprijine prima opțiune, și anume: „2.- Poziția 24.04 

nu include produsele specificate la pozițiile 24.02 și 24.03.”. Uniunea nu ar trebui să 

sprijine asigurarea priorității poziției 24.04
2
 pentru clasificarea noilor produse din 

tutun. Este mai adecvat să se limiteze domeniul de aplicare al acestei poziții la 

produsele care sunt clasificate la poziția respectivă în mod neechivoc, astfel încât 

produsele din tutun care ar putea fi clasificate la poziția respectivă, dar și la altă 

poziție din capitolul 24 (24.02
3
 sau 24.03

4
) să fie redirecționate către aceste alte 

poziții. 

(2) Noua notă 3 la capitolul 24: nu ar trebui să sprijine includerea textului „indiferent 

dacă se produce sau nu fum”. Referirea la fum poate crea confuzie în ceea ce privește 

distincția dintre produsele de la pozițiile 24.02 (și 24.03) și 24.04, întrucât obiectivul și 

scopul inițial al creării noii poziții 24.04 este ca aceasta să includă produse care nu se 

fumează în mod tradițional.  

                                                 
1 Doc. OMV NC2513B1a (anexă). 
2 Noua poziție 24.04 ar trebui să includă „Produse care conțin tutun, tutun reconstituit, nicotină, sau 

înlocuitori de tutun ori nicotină, destinate inhalării fără combustie; alte produse care conțin nicotină 

destinate absorbției nicotinei în corpul uman”. 
3 Poziția 24.02. include: „Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau 

din înlocuitori de tutun”. 
4 Poziția 24.03 include „Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri «omogenizate» sau 

«reconstituite»; extracte și esențe de tutun”. 


