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Prin email
Către:

Guvernul României

În atenția:

Dlui Consilier de stat Tănase Stamule

Referitor la:

Conformitatea produselor JTI Winston XSpression si Winston XSpression Superline cu
prevederile Legii nr. 201/2016

Stimate Domnule Consilier de stat,

Subscrisa J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) S.R.L., cu sediul social în Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2,
Bucuresti, nr. de ordine în Registrul Comertului J 40/17588/1993, cod unic de inregistrate RO5110535 (în
continuare „JTI”), reprezentată legal prin Yevgeniy Nikolskiy, în calitate de Director General,
Urmare a solicitării dumneavoastră de clarificare a conformității produselor noastre Winston XSpression şi
Winston XSpression Superline cu prevederile Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea,
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificarile și completările
ulterioare, de transpunere a Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014
privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei
2001/37/CE,
Vă informăm că interdicția introducerii pe piaţă a produselor din tutun cu o aromă caracteristică, prevăzută de
art. 7 al Legii 201/2016, aplicabilă începând cu 15 iunie 2020, potrivit O.U.G nr. 70/2020, respectiv de art. 7 al
Directivei 2014/40/UE, este întru totul respectată de catre JTI, care a încetat să mai pună pe piată țigarete cu
o aromă caracteristică înainte de data mentionată.
Facem precizarea că, potrivit art. 2 lit. v) din Legea 201/2016, “aroma caracteristică” este definită ca “un miros
sau un gust diferit de cel al tutunului care este perceptibil în mod clar, care este determinat de un aditiv sau de
o combinație de aditivi, incluzând neexhaustiv fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri, mentol sau vanilie,
şi care este perceptibil înainte sau în timpul consumarii produsului din tutun”. În consecință, includerea în
produse din tutun a aromelor, inclusiv a mentolului, la un nivel de la care nu rezultă un miros sau un gust
„perceptibil in mod clar”, altul decât unul de tutun, înainte sau în timpul consumului, este permisă de lege.
Acest principiu este afirmat clar de considerentul (17) al Directivei 2014/40/UE, pe care Legea 201/2016 a
transpus-o la nivel național, și care prevede că „interzicerea produselor din tutun cu arome caracteristice nu
înseamnă excluderea utilizării aditivilor individuali, dar obligă producătorii să reducă aditivul sau combinația de
aditivi astfel încât aditivii să nu mai determine o aromă caracteristică.”.

Prin urmare, suntem pe deplin încredințați că includerea mentolului la niveluri foarte scăzute în anumite
produse din tutun nu dă naștere unei arome caracteristice. Legea este foarte clară – nu există nicio interdicție
directă privind folosirea mentolului, ceea ce înseamnă că țigaretele pot conține în continuare mentol și alte
arome adiționale și să respecte pe deplin legislația. Pentru a îndeplini noile cerințe, JTI a întreprins exact ceea
ce prevede și cere legea: am redus aromele de mentol în amestecurile noastre până la un nivel la care nu mai
au o aromă caracteristică. Aceste produse nu reprezintă ,,înlocuitori pentru produsele mentolate”, ci sunt
produse cu totul noi, conforme atât în spiritul, cât și în litera legii. Lansarea noilor sortimente și schimbarea
amestecurilor de tutun sunt practici comerciale obișnuite. Asigurăm ferm că toate produsele din portofoliul
JTI din Romania, inclusiv Winston XSpression și Winston XSpression Superline, sunt conforme cu
reglementările naționale și europene.
O mențiune foarte importantă pe care o facem în acest context este că orice evaluare oficială a conformității
produselor din tutun cu cerințele legale menționate mai sus trebuie să țină seama de regulile procedurale
obligatorii ale Uniunii Europene pentru a stabili dacă un produs din tutun are o aromă caracteristică, alta decât
tutunul. Aceste aspecte procedurale trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile competente din
toate Statele Membre înainte de a analiza temeinicia oricărui astfel de caz.
În acest sens, atragem atenția asupra Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/779 al Comisiei (în
continuare - Regulamentul), adoptat de Comisia Europeană în conformitate cu art. 7 alin. 3 din Directiva privind
produsele de tutun 2014/40/UE, Regulament cu aplicabilitate directă în România, care trebuie respectat. În
acest Regulament, Comisia Europeană a stabilit norme uniforme în ceea ce privește procedurile pentru a
determina dacă un produs din tutun are o aromă caracteristică, alta decât tutunul. Pentru a asigura aplicarea
uniformă a art. 7 din Directiva privind produsele de tutun 2014/40/UE, adică interdicția de a introduce pe piață
produse din tutun cu o aromă caracteristică, alta decât tutunul, este obligatoriu ca Statele Membre, inclusiv
România, să urmeze procedura armonizată, astfel cum este prevăzută în Regulament. Conform art. 5 alin. 2 din
Regulament, în cazul în care un Stat Membru a inițiat o procedură, alte State Membre se abțin să inițieze o
procedură paralelă pentru aceleași produse. Toate procedurile inițiate în alte State Membre, în afară de Statul
Membru inițiator, sunt suspendate până la adoptarea deciziei de către Statul Membru inițiator. În acest caz,
vă rugăm să rețineți că autoritatea competentă a Suediei a inițiat deja această procedură și a notificat-o în
scris Comisiei Europene. Procedura priveste aceleași produse, în conformitate cu definiția art. 2 din
Regulament. În consecință, în conformitate cu alin. 4 din Preambul și cu art. 5 alin. 2 din Regulament, toate
celelalte State Membre ale UE trebuie să oprească eventualele controale similare. Puteți găsi anexat copii ale
cererii și notificării transmise Comisiei Europene de către Suedia.
De asemenea, cu această ocazie, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la actele de posibilă concurență
neloială ale unuia dintre competitorii noștri, British American Tobacco România, care afirmă că testele proprii
asupra produselor JTI sunt o dovadă privind neconformitatea produselor noastre sau că ar prezice rezultatul
potențial al vreunei proceduri oficiale a autorităților competente și răspândește astfel de informații care induc
în eroare în universul comerțului cu amănuntul al produselor de tutun din România, exercitând o presiune
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notabilă asupra partenerilor noștri comerciali cu privire la produsele JTI, în dauna relațiilor de comerț ale
subscrisei cu aceste societați, cu afectarea reputației JTI și a mărcilor companiei noastre.
În final, dorim sa să vă asigurăm că JTI Romania a fost întotdeauna și rămâne pe deplin transparentă față de
autoritățile naționale.
În cazul în care vă sunt necesare alte clarificări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
Vă mulțumim.

Cu stimă,

Yevgeniy NIKOLSKIY
Director General
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