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COMUNICAT DE PRESĂ
Italia va implementa, începând cu 01 ianuarie 2022, procedura de derogare prevăzută
la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/574 privind standardele tehnice pentru stabilirea și funcționarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun
Conform prevederilor Directivei (UE) 2014/40 privind apropierea actelor cu putere de lege și a
actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea
produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE, sistemul de
trasabilitate se aplică tuturor produselor din tutun, fabricate în Uniunea Europeană, precum și celor
fabricate în afara Uniunii, în măsura în care acestea sunt destinate pieței Uniunii sau sunt introduse pe
această piață.
Toate pachetele unitare de produse din tutun (țigarete și tutunul de rulat) şi, începând cu data
de 20 mai 2024, produsele din tutun altele decât țigaretele și tutunul de rulat, care au fost produse
în Uniune sau importate în Uniune, trebuie să fie marcate cu un identificator unic pentru ca
circulația acestora să fie înregistrată în acest sistem. Identificatorii unici generați de emitenții de ID
sunt utilizați pentru marcarea pachetelor unitare sau a ambalajelor agregate.
Astfel, având în vedere şi prevederile articolului 4 alineatul (1) paragraful 2 din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru stabilirea și funcționarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, Italia a informat Comisia Europeană şi statele membre că, începând cu 01 ianuarie 2022, cu o perioadă de
tranziţie până la data de 30 iunie 2022, doreşte să inițieze procedura de derogare, până în prezent, utilizând prevederile art. 4 alin. (1) paragraful 1.
Articolul 4 - Emitenții de ID competenți pentru generarea și emiterea identificatorilor unici
(1) Pentru produsele din tutun fabricate în Uniune, emitentul de ID competent este entitatea
desemnată pentru statul membru în care sunt fabricate produsele.
Prin derogare de la primul paragraf, emitentul de ID competent este entitatea desemnată
de statul membru pe a cărui piață sunt introduse produsele, în cazul în care o astfel de cerință
este impusă de statul membru respectiv.
Entitatea desemnată de Italia ca emitent de ID este Customs and Monopolies Agency (ADM), de
la care vor fi obţinuţi identificatorii unici pentru produsele din tutun, care au ca destinaţie piaţa de
consum din Italia. Datele de contact pentru obţinerea mai multor informaţii sunt următoarele:
adm.tabacchi.tracciamento@adm.gov.it;
dir.tabacchi.circolazione@adm.gov.it;
https://www.adm.gov.it/portale/en/sistema-europeo-tracciamento-prodotti-tabacco.
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