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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei pentru o nouă directivă privind produsele din tutun și 
sprijină pe deplin promovarea bunăstării oamenilor și susține o mai bună protecție a sănătății 
publice. El subliniază, de asemenea, că este important să se țină seama de toate aspectele 
legate de fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun, în special de păstrarea 
locurilor de muncă agricole de-a lungul lanțului valoric al tutunului pentru a avea un cadru 
juridic echilibrat. Raportorul subliniază că textul propus trebuie aliniat la angajamentele 
comerciale internaționale ale OMC și la prevederile obligatorii din punct de vedere juridic ale 
Convenției-cadru pentru controlul tutunului a OMS (CCCT) adoptate de către Comunitățile 
Europene.

Raportorul subliniază importanța măsurilor, care vor reduce semnificativ și efectiv consumul 
de tutun și vor împiedica tinerii sa înceapă să fumeze, dar nu conduc la declinul sectorului 
european al cultivării tutunului, de exemplu prin înlocuirea tutunului european cu tutun mai 
ieftin și necontrolat din țări terțe, sau la intensificarea traficului ilegal de produse din tutun de-
a lungul frontierelor externe ale UE.

Tutunul provoacă aproape 700 000 de decese în fiecare an în Uniune. Comisia se 
concentrează în propunerea sa pe prevenirea adoptării obiceiului de a fuma de către oameni, 
în special tineri, deoarece 70% dintre fumători încep să consume tutun înainte de vârsta de 
optsprezece ani. Mai mult, tutunul este un produs agricol care necesită o utilizare intensivă a 
forței de muncă, asigurând 400 000 de locuri de muncă cu normă întreagă și sezoniere în 
Europa, în special în regiunile defavorizate social, cu puține sau fără alternative de muncă. 
Datele puse la dispoziție de părțile interesate din sectorul economic arată că 96% din fermele 
de tutun sunt ferme familiale cu o suprafață de cultivare între 0,5 și 3 hectare.

Parlamentul European a abordat de mai multe ori lipsa relațiilor dintre cultivarea tutunului și 
fumat. De asemenea, Comisia Europeană recunoaște în raportul său de evaluare că nu există o 
legătură directă între cultivarea tutunului și ratele fumatului. 

Cel mai puternic instrument pentru a împiedica tinerii să înceapă să fumeze este educația, 
inclusiv programele de prevenire. Cel mai recent sondaj reprezentativ arată că, în ultimii zece 
ani, s-a înregistrat un declin continuu în ceea ce privește consumul de tutun ca urmare a 
diferitelor programe de prevenire, de exemplu în Republica Federală Germania. Prin urmare, 
raportorul recomandă cu tărie înființarea unui fond european pentru prevenirea fumatului în 
vederea finanțării unor programe care să îi sprijine pe cetățeni să renunțe la fumat, să îi 
împiedice să înceapă să fumeze și să îi informeze cu privire la efectele nocive ale fumatului 
asupra sănătății.

Raportorul consideră că cetățenii nu primesc informații corespunzătoare cu privire la efectele 
nocive ale fumatului. Prin urmare, având în vedere protecția consumatorilor, ar trebui să fie 
introdusă o etichetare mai bună, cum ar fi indicarea diferitelor grade de nocivitate a 
produselor din tutun. Acest lucru nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, deoarece toate 
produsele din tutun sunt dăunătoare.
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În numeroase state membre, bărbații și femeile cu niveluri mai scăzute de educație și în 
situații sociale dificile fumează considerabil mai mult: de exemplu, în Ungaria 45% dintre 
bărbații și 26% dintre femeile care au abandonat școala după absolvirea ciclului primar 
fumează. 32% dintre bărbații și 22% dintre femeile care au absolvit liceul fumează. În același 
timp, doar 20% dintre bărbații și 18% dintre femeile cu studii superioare fumează. Prin 
urmare, directiva ar trebui să ia în considerare și aspectele sociale la reglementarea produselor 
din tutun.

Raportorul este preocupat de faptul că domeniul de aplicare al actelor delegate în propunerea 
Comisiei este prea larg și ar putea conduce la un dezechilibru instituțional între Parlament și 
Consiliu în calitate de legislatori și Comisie.

Articolul 3 din propunerea privind noua DPT împuternicește Comisia și statele membre să 
modifice cantitățile maxime de gudron, de nicotină, de monoxid de carbon sau de alte emisii; 
o decizie de a reduce dramatic cantitatea de nicotină poate discrimina producătorii de tutun 
Burley.

Articolul 6 din propunere permite statelor membre și Comisiei să decidă care aromă sau 
concentrație de ingrediente poate fi considerată că imprimă o aromă caracteristică; de 
asemenea, ele pot decide să interzică, „pe baza unor dovezi științifice”, introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi. Pentru a clarifica situația aditivilor, raportorul dorește 
o listă pozitivă sau negativă de aditivi care sunt esențiali pentru fabricarea produselor din 
tutun și care imprimă unui produs o aromă caracteristică.

Permițând achiziționarea transfrontalieră a produselor din tutun, inclusiv online, propunerea 
creează un pericol deosebit pentru generațiile tinere. Adoptarea propunerii ar putea implica un 
acces mai ușor la produsele din tutun pentru tinerii sub optsprezece ani. Prin urmare, pentru a 
împiedica tinerii să adopte obiceiul de a fuma, raportorul propune interzicerea vânzărilor pe 
internet de produse din tutun. Unele state membre aplică deja buna practică menționată 
anterior.  

În scopul atingerii obiectivului central al TFUE – promovarea bunăstării cetățenilor –
raportorul consideră necesar ca, în spiritul subsidiarității, statele membre care au introdus deja 
prevederi antitutun ce depășesc propunerea Comisiei să își mențină sistemele respective.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dimensiunea pieței interne a tutunului 
și a produselor aferente, tendința 
crescătoare a fabricanților de produse din 
tutun de a concentra producția pentru 
întreaga Uniune într-un număr mic de 
fabrici din statele membre și comerțul 
transfrontalier semnificativ cu tutun și 
produse aferente care rezultă din această 
concentrare, determină necesitatea unei 
legiferări la nivelul Uniunii, mai degrabă 
decât la nivel național, pentru a se asigura 
buna funcționare a pieței interne.

(6) Dimensiunea pieței interne a tutunului 
și a produselor aferente, tendința 
crescătoare a fabricanților de produse din 
tutun de a concentra producția pentru 
întreaga Uniune într-un număr mic de 
fabrici din statele membre și comerțul 
transfrontalier semnificativ cu tutun și 
produse aferente care rezultă din această 
concentrare, determină necesitatea unei 
legiferări mai puternice la nivelul Uniunii, 
pentru a se asigura buna funcționare a 
pieței interne.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Uniunea Europeană ar trebui să 
acorde atenție specială producției de tutun 
în zonele mai puțin favorizate, în special 
în regiunile ultraperiferice cu 
caracteristici geografice și 
socioeconomice specifice și Uniunea ar 
trebui să permită statelor membre în 
cauză să pună în aplicare măsuri 
specifice pentru a asigura o producție 
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permanentă în aceste zone.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor.

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor. Cele mai puternice instrumente 
pentru a împiedica tinerii să înceapă să 
fumeze sunt campaniile și programele de 
educare, informare și prevenire pentru a 
ajuta cetățenii care doresc să renunțe la 
fumat. Aceste instrumente continuă să 
joace un rol esențial.  Prin urmare, ar 
trebui înființat un fond european pentru 
prevenirea fumatului în vederea finanțării 
unor programe care să îi sprijine pe 
cetățeni să renunțe la fumat, să îi 
împiedice să înceapă să fumeze și să îi 
informeze cu privire la efectele nocive ale 
fumatului asupra sănătății.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
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adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare toxicitatea lor sau
potențialul lor de dependență.

adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare evoluțiile științifice, 
progresul științific, expertiza în domeniu 
și standardele recunoscute la nivel 
internațional în momentul evaluării 
toxicității lor sau a potențialului lor de 
dependență.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Utilizarea actuală a unor formate de 
raportare diferite face dificilă pentru 
fabricanți și importatori îndeplinirea 
obligațiilor lor de raportare și este 
împovărătoare pentru statele membre și 
Comisie atunci când compară, analizează și 
extrag concluzii din informațiile primite. În 
acest sens, ar trebui să existe un format 
comun obligatoriu pentru raportarea cu 
privire la ingrediente și emisii. Informațiile 
referitoare la produse ar trebui să fie cât 
mai transparente pentru publicul larg, 
asigurându-se în același timp respectarea 
corespunzătoare a drepturilor de 
proprietate comercială și intelectuală ale 
fabricanților de produse din tutun.

(13) Utilizarea actuală a unor formate de 
raportare diferite face dificilă pentru 
fabricanți și importatori îndeplinirea 
obligațiilor lor de raportare și este 
împovărătoare pentru statele membre și 
Comisie atunci când compară, analizează și 
extrag concluzii din informațiile primite. În 
acest sens, ar trebui să existe un format 
comun obligatoriu pentru raportarea cu 
privire la ingrediente și emisii. Informațiile 
referitoare la produse ar trebui să fie cât 
mai transparente pentru publicul larg, 
asigurându-se în același timp respectarea 
corespunzătoare a drepturilor de 
proprietate comercială și intelectuală ale 
fabricanților de produse din tutun, precum 
și a compatibilității cu obligațiile OMC.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 

eliminat
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nefumigene, care au o aromă 
caracteristică diferită de cea a tutunului, 
ceea ce poate favoriza creșterea incidenței 
fumatului sau poate afecta modelele de 
consum. De exemplu, în numeroase țări, 
vânzările de produse mentolate au crescut 
treptat, chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 
pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate.

Justificare

Nu există nicio cercetare independentă care arată că adăugarea de mentol, fie intensifică 
fumatul, fie încurajează oamenii să fumeze „o primă țigaretă”. Doar trei state membre au un 
nivel ridicat de consum de țigarete mentolate.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Cercetări fiabile arată că nivelul de 
cultivare a tutunului în UE nu are 
legătură cu numărul de cetățeni ai UE 
care fumează. În același timp, majoritatea 
tutunului cultivat în UE provine din 
ferme de dimensiuni foarte mici, cărora le 
este foarte dificil să treacă la un model de 
producție diferit. Prin urmare, fermierii 
din UE ar trebui să aibă posibilitatea de a 
comercializa tutunul pe care îl produc 
pentru necesitățile consumatorilor 
europeni, asigurând totodată că sunt 
utilizate materii prime de cea mai înaltă 
calitate și care îndeplinesc standardele 
privind ingredientele stabilite în prezenta 
directivă, fără a face discriminare între 
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soiurile cultivate în condiții climatice 
nefavorabile. În plus, statele membre ar 
trebui să ia măsuri de reformare a 
fermierilor care cultivă tutun pentru a 
trece la alte sectoare agricole, în special 
prin utilizarea fondurilor disponibile în 
temeiul Regulamentului XXX (Dezvoltare 
rurală).

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să
reducă aditivul sau combinația de aditivi 
astfel încât aditivii să nu mai determine o 
aromă caracteristică. Utilizarea aditivilor 
necesari pentru fabricarea produselor din 
tutun ar trebui să fie permisă în măsura 
în care ei nu determină o aromă 
caracteristică. Comisia ar trebui să 
asigure condiții uniforme pentru punerea 
în aplicare a dispozițiilor referitoare la 
aromele caracteristice. Statele membre și 
Comisia ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de 
tutun.

eliminat

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele.
Datele sugerează, de asemenea, că 
avertismentele de sănătate combinate de 
dimensiuni mari sunt mai eficiente decât 
avertismentele simple scrise. În consecință, 
avertismentele de sănătate combinate ar 
trebui să devină obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii și să acopere părți mari și 
vizibile de pe suprafața pachetului. Pentru 
toate avertismentele de sănătate ar trebui 
stabilită o dimensiune minimă pentru a 
asigura vizibilitatea și eficiența lor.

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele.
Datele sugerează, de asemenea, că 
avertismentele de sănătate combinate de 
dimensiuni mari sunt mai eficiente decât 
avertismentele simple scrise. În consecință, 
avertismentele de sănătate combinate ar 
trebui să devină obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii și, pentru a fi eficace, să 
acopere părți mari și vizibile de pe 
suprafața pachetului.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”,
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”,
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”,
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”,
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome” și 
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„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

al anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Produselor din tutun pentru fumat 
altele decât țigaretele și tutunul de rulat, 
care sunt consumate în principal de către 
consumatori mai în vârstă, ar trebui să fie 
exonerate de anumite cerințe de etichetare, 
în măsura în care nu există o modificare 
substanțială a circumstanțelor în termeni de 
volume de vânzări sau de modele de 
consum în cazul tinerilor. Etichetarea 
acestor alte produse din tutun ar trebui să 
respecte reglementări specifice.
Vizibilitatea avertismentelor de sănătate de 
pe produsele din tutun nefumigene trebuie 
să fie asigurată. Prin urmare, 
avertismentele ar trebui să fie plasate pe 
cele două suprafețe principale ale 
ambalajelor produselor din tutun 
nefumigene.

(24) Produselor din tutun pentru fumat 
altele decât țigaretele și tutunul de rulat ar 
trebui să fie exonerate de anumite cerințe 
de etichetare, în măsura în care nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volume de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.
Etichetarea acestor alte produse din tutun 
ar trebui să respecte reglementări specifice.
Vizibilitatea avertismentelor de sănătate de 
pe produsele din tutun nefumigene trebuie 
să fie asigurată. Prin urmare, 
avertismentele ar trebui să fie plasate pe 
cele două suprafețe principale ale 
ambalajelor produselor din tutun 
nefumigene.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pe piață sunt introduse cantități 
considerabile de produse ilicite care nu 
respectă cerințele Directivei 2001/37/EC, 
existând indicii că aceste cantități ar putea 
crește. Astfel de produse subminează libera 
circulație a produselor conforme și 
protecția conferită de legislațiile de control 
al tutunului. În plus, CCCT obligă Uniunea 
să lupte împotriva produselor ilicite, ca 
parte a unei politici cuprinzătoare în 
materie de control al tutunului. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă ca pachetele 
unitare de produse din tutun să fie marcate 
în mod unic și sigur și ca circulația lor să 
fie înregistrată astfel încât aceste produse 
să poată fi urmărite și trasate în Uniune, iar 
conformitatea lor cu prezenta directivă să 
poată fi monitorizată și mai bine asigurată.
În plus, ar trebui să se prevadă introducerea 
unor caracteristici de securitate care să 
faciliteze verificarea autenticității 
produselor.

(26) Pe piață sunt introduse cantități 
considerabile de produse ilicite care nu 
respectă cerințele Directivei 2001/37/EC, 
existând indicii că aceste cantități ar putea 
crește. Astfel de produse subminează libera 
circulație a produselor conforme și 
protecția conferită de legislațiile de control 
al tutunului. În plus, CCCT obligă Uniunea 
să lupte împotriva produselor ilicite, ca 
parte a unei politici cuprinzătoare în 
materie de control al tutunului. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă ca pachetele 
unitare de produse din tutun să fie marcate 
în mod unic și sigur și ca circulația lor să 
fie înregistrată astfel încât aceste produse 
să poată fi urmărite și trasate în Uniune, iar 
conformitatea lor cu prezenta directivă să 
poată fi monitorizată și mai bine asigurată
pentru a împiedica traficul ilegal de 
produse din tutun, în special de-a lungul 
frontierelor externe ale Uniunii. În plus, 
ar trebui să se prevadă introducerea unor 
caracteristici de securitate care să faciliteze 
verificarea autenticității produselor. Pe de 
altă parte, Comisia Europeană și statele 
membre trebuie să asigure că orice 
măsură adoptată la aplicarea prezentei 
directive nu conduce în mod indirect la 
dezvoltarea comerțului ilegal cu produse 
din tutun.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun, inclusiv vânzările pe 
internet, precum și practicile de distribuție 
gratuită sau de barter de produse din 
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control a tutunului și în special ale 
prezentei directive. Sunt necesare 
reglementări comune privind un sistem de 
notificare pentru a se asigura că prezenta 
directivă își realizează complet obiectivele. 
Dispoziția privind notificarea vânzărilor 
transfrontaliere la distanță de tutun din 
prezenta directivă ar trebui să fie aplicată 
în pofida procedurii de notificare stabilite 
în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale. 
Vânzările la distanță de produse din 
tutun, de la întreprinderi la consumatori, 
sunt reglementate și prin Directiva 
97/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 1997 privind 
protecția consumatorilor cu privire la 
contractele la distanță, care va fi înlocuită 
începând cu data de 13 iunie 2014 de 
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor.

tutun în scopuri promoționale în locuri 
publice, facilitează accesul tinerilor la 
acestea și riscă să submineze conformitatea 
cu cerințele legislației de control a 
tutunului și în special ale prezentei 
directive. Prin urmare, acestea ar trebui 
interzise.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 
morbiditate și handicap, iar consumul lor ar 
trebui să fie limitat. Prin urmare, este 
important să se monitorizeze evoluțiile în 
ceea ce privește noile categorii de produse 
din tutun. Fabricanții și importatorii ar 
trebui să fie obligați să notifice noile 
categorii de produse din tutun, fără a aduce 
atingere competenței statelor membre de a 
le interzice sau de a le autoriza. Comisia ar 
trebui să monitorizeze situația și să 
transmită un raport la 5 ani de la termenul 
de transpunere a prezentei directive, pentru 
a evalua dacă sunt sau nu necesare 

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 
morbiditate și handicap, iar consumul lor ar 
trebui să fie limitat prin educație și 
prevenirea adoptării obiceiului de a fuma.
Prin urmare, este important să se 
monitorizeze evoluțiile în ceea ce privește 
noile categorii de produse din tutun.
Fabricanții și importatorii ar trebui să fie 
obligați să notifice noile categorii de 
produse din tutun, fără a aduce atingere 
competenței statelor membre de a le 
interzice sau de a le autoriza. Comisia ar 
trebui să monitorizeze situația și să 
transmită un raport la 5 ani de la termenul 
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modificări la prezenta directivă. de transpunere a prezentei directive, pentru 
a evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive, în special în ceea ce privește 
formatul raportării referitoare la 
ingrediente, determinarea produselor cu 
arome caracteristice sau cu niveluri 
crescute de toxicitate și de potențial de 
dependență, precum și metodologia pentru 
a stabili dacă un produs din tutun are sau 
nu aromă caracteristică, ar trebui să i se 
acorde Comisiei competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(37) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive, în special în ceea ce privește 
formatul raportării referitoare la 
ingrediente, niveluri crescute de toxicitate 
și de potențial de dependență, Comisia 
poate stabili, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare și în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 21,
metodologia pentru a stabili nivelurile 
crescute de toxicitate și potențialul de 
dependență al aditivilor utilizați.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru ca directiva să fie pe deplin 
operațională și pentru a ține pasul cu 
evoluțiile tehnice, științifice și 
internaționale în materie de fabricare, 
consum și reglementare a produselor din 
tutun, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în special 
în ceea ce privește adoptarea și adaptarea 
cantităților maxime pentru emisii și a 

eliminat
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metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurile maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea, 
potențialul de dependență sau 
atractivitatea, utilizarea avertismentelor 
de sănătate, a identificatorilor unici și a 
caracteristicilor de securitate în etichetare 
și ambalare, definirea elementelor 
esențiale în contractele de stocare a 
datelor cu părți terțe independente, 
revizuirea anumitor exonerări acordate 
produselor din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene, precum și 
revizuirea nivelurilor de nicotină din 
produsele care conțin nicotină. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Un stat membru care consideră că 
este necesar să mențină dispoziții 
naționale mai stricte în cazul unor aspecte 
care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive ar trebui să aibă 
posibilitatea să procedeze în acest sens, 
pentru toate produsele similare, pe baza 
unor necesități prioritare din sfera 
protejării sănătății publice. Un stat 
membru ar trebui, de asemenea, să aibă 
posibilitatea să introducă dispoziții mai 
stricte, aplicabile tuturor produselor
similare, din motive specifice respectivului 

(40) Pentru a îmbunătăți funcționarea 
pieței interne, un stat membru nu are 
dreptul să introducă dispoziții naționale
mai stricte, aplicabile tuturor produselor
care se încadrează în sfera de aplicare a 
prezentei directive.
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stat membru și cu condiția ca dispozițiile 
să fie justificate prin necesitatea de a
proteja sănătatea publică. Dispozițiile 
naționale mai stricte ar trebui să fie 
necesare și proporționale, să nu constituie 
un mijloc de discriminare arbitrară sau o 
restricție disimulată a comerțului dintre 
statele membre. Dispozițiile naționale mai 
stricte necesită notificare prealabilă și
aprobare din partea Comisiei, ținând 
seama de nivelul înalt de protecție a 
sănătății atins prin prezenta directivă.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Unui stat membru care consideră 
necesară menținerea și/sau introducerea 
unor dispoziții naționale și/sau regionale 
orientate spre menținerea plantațiilor 
tradiționale de tutun, din motive 
justificate legate de dependența 
socioeconomică a comunităților locale, ar 
trebui să i se permită să facă acest lucru;

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre ar trebui să-și 
păstreze libertatea de a menține sau de a 
introduce acte legislative naționale care 
să se aplice tuturor produselor similare 
pentru aspecte care nu intră sub incidența
prezentei directive, cu condiția să fie 
compatibile cu tratatul și să nu pericliteze 
aplicare integrală a prezentei directive. În 

(41) În ceea ce privește normele 
internaționale actuale privind piața și 
pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne, statele membre, când își mențin 
sau introduc dispoziții naționale mai 
stricte în domenii care nu se încadrează în 
sfera de aplicare a prezentei directive, nu 
interzic sau impun restricții privind 
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consecință, statele membre ar putea, de 
exemplu, să mențină sau să introducă 
dispoziții de standardizare a ambalajelor 
produselor din tutun, cu condiția ca 
dispozițiile respective să fie compatibile cu 
tratatul, cu obligațiile în raport cu OMC 
și să nu afecteze aplicarea integrală a 
prezentei directive. O notificare prealabilă 
este necesară pentru reglementările de 
ordin tehnic în temeiul Directiva 
98/34/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare 
la procedura de furnizare de informații în 
domeniul standardelor, reglementărilor 
tehnice și al normelor privind serviciile 
societății informaționale .

importul, vânzarea și consumul de tutun 
și produse conexe care respectă prezenta 
directivă. 

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
conducă la deteriorarea condițiilor de trai 
a persoanelor ale căror mijloace de trai 
depind de culturile europene de tutun și 
care locuiesc cu precădere în zone 
defavorizate. Considerând că scopul 
prezentei directive este doar de a 
descuraja consumul de produse din tutun, 
orice decizie referitoare la ingrediente și 
aditivi ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de posibilele impacturi 
socioeconomice colaterale pentru 
populațiile care depind de aceste culturi. 
Este necesar să se păstreze culturile 
europene deoarece reprezintă un procent 
foarte mic din consumul din Uniunea 
Europeană, contribuind totodată la 
stabilitatea economică a unor regiuni 
europene cu alternative de producție 
limitate. Diminuarea sau dispariția 
culturilor de tutun din Uniunea 
Europeană nu va avea niciun efect 
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asupra nivelului consumului, conducând 
la o creștere a importurilor din țările terțe 
și la o diminuare a standardelor de 
calitate.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care poate fi deosebit de cel al 
tutunului și care este determinat de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care poate fi deosebit de cel al 
tutunului sau al mentolului și care este 
determinat de un aditiv sau de o combinație 
de aditivi, incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, dulciurile 
sau vanilia, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „aromă” înseamnă un aditiv care 
conferă aromă și/sau gust;

13. „aromă” înseamnă un aditiv care 
conferă aromă și/sau gust, însă nu este 
esențial pentru procesul de fabricare a 
produsului din tutun;

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, tutun 
(frunze și alte părți naturale, prelucrate 

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, 
precum și orice substanță prezentă într-un 
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sau neprelucrate, ale plantelor de tutun, 
inclusiv tutun expandat și reconstituit),
precum și orice substanță prezentă într-un 
produs din tutun finit, inclusiv hârtia, 
filtrul, cerneala, capsulele și adezivii;

produs din tutun finit, inclusiv hârtia, 
filtrul, cerneala, capsulele și adezivii;

Justificare

Frunzele de tutun nu ar trebui considerate ingrediente, deoarece sunt componente ale 
produsului și nu o parte adăugată. Actuala DPT (2001/37/CE) nu include tutunul ca 
ingredient.

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „componentă naturală” înseamnă 
tutun (frunze și alte părți naturale, 
prelucrate sau neprelucrate, ale plantelor 
de tutun, inclusiv tutun expandat și 
reconstituit);

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „nivel maxim” sau „cantitate 
maximă” înseamnă conținutul sau emisiile 
maxime, inclusiv 0, pentru o substanță 
dintr-un produs din tutun măsurate în 
grame;

19. „nivel maxim” înseamnă conținutul
maxim pentru o substanță dintr-un produs 
din tutun măsurată în grame;

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

34. „produse din tutun” înseamnă produse 
utilizabile pentru consum de către 
consumatori și care constau, chiar și 
parțial, din tutun, indiferent dacă este sau 
nu modificat genetic;

34. „produse din tutun” înseamnă produse 
utilizabile pentru consum de către 
consumatori și care constau, chiar și 
parțial, din tutun;

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

36a. „imitații ale produselor din tutun” 
înseamnă dulciuri, snackuri, jucării sau 
orice alt obiect în formă de produse din 
tutun care poate atrage minorii. Aceste 
produse sunt interzise.

Justificare

În conformitate cu articolul 16 din CCCT a OMS, care a fost ratificată de către Comunitatea 
Europeană la 30 iunie 2005, conferința părților interzice vânzarea produselor din tutun către 
persoanele care nu au vârsta prevăzută în lege, prin interzicerea imitațiilor produselor din 
tutun. Legislația UE trebuie aliniată la obligațiile internaționale.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22
pentru a adapta cantitățile maxime 
menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel
internațional.

(2) Comisia poate prezenta propuneri
pentru a adapta cantitățile maxime 
menționate la alineatul (1), pe baza unor 
dovezi științifice solide și necontroversate 
și a standardelor convenite la nivel
internațional.
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele. Luând în 
considerare standardele convenite la nivel 
internațional, în cazul în care sunt 
disponibile, precum și dovezile științifice 
și cantitățile notificate de statele membre, 
Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22
pentru a adopta și adapta cantitățile 
maxime pentru alte emisii ale țigaretelor și 
pentru emisiile produselor din tutun altele 
decât țigaretele, care cresc într-o măsură 
apreciabilă efectele toxice sau potențialul 
de dependență ale produselor din tutun 
peste pragul toxicității și al potențialului de 
dependență determinat de cantitățile de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon stabilite la alineatul (1).

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele. Luând în 
considerare standardele convenite la nivel 
internațional pe baza unor dovezi 
științifice solide și necontroversate și a 
cantităților notificate de statele membre, 
Comisia poate prezenta propuneri pentru a 
adapta cantitățile maxime pentru alte emisii 
ale țigaretelor și pentru emisiile produselor 
din tutun, altele decât țigaretele, care cresc 
într-o măsură apreciabilă efectele toxice 
sau potențialul de dependență ale 
produselor din tutun peste pragul toxicității 
și potențialul de dependență determinat de 
cantitățile de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon stabilite la alineatul (1).

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22
pentru a adapta metodele de măsurare a 
cantităților de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon, luând în considerare
progresele științifice și tehnice, precum și
standardele convenite la nivel internațional

(3) Comisia poate prezenta propuneri
pentru a adapta cantitățile maxime 
eliberate menționate la alineatul (1), 
luând în considerare progresele științifice și 
standardele convenite la nivel internațional.

Justificare

Scopul acestui amendament este de a se evita ca statele membre și Comisia să poată modifica 
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nivelurile maxime de gudron, nicotină și monoxid de carbon și alte emisii, prin acte delegate, 
independent de Parlamentul European. Orice modificare semnificativă a acestor niveluri ar 
putea afecta culturile, în special în ceea ce privește nicotina, prezentă în cea mai mare 
măsură în Burley.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei 
metodele de măsurare pe care le utilizează 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun altele decât 
țigaretele. Pe baza acestor metode și luând 
în considerare progresele științifice și 
tehnice, precum și standardele convenite 
la nivel internațional, Comisia are 
competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a 
adopta și a adapta metodele de măsurare.

eliminat

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comisia poate întocmi o listă negativă 
a aditivilor care nu sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun și care 
imprimă unui produs o aromă 
caracteristică. Practica de utilizare  a 
mentolului nu ar trebui să intre sub 
incidența prezentei dispoziții. 
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă
caracteristică.

(1) Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu aditivi care 
conferă sau eliberează o aromă care nu 
este predominantă de tutun sau mentol.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu interzic utilizarea
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun, în măsura 
în care aditivii nu imprimă unui produs o 
aromă caracteristică.

Statele membre nu interzic utilizarea
zahărului și a altor aditivi care sunt 
esențiali pentru fabricarea produselor din 
tutun, în special a celor care îmbunătățesc 
calitatea tutunului cultivat în condiții 
climatice nefavorabile și în zone 
defavorizate.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (1). Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21.

(2) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (1), pe baza dovezilor 
științifice. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 21. Se creează o comisie 
independentă care sprijină procesul de 
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luare a deciziei.
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, reglementări 
uniforme privind procedurile pentru a 
determina dacă un produs din tutun intră 
sau nu sub incidența alineatului (1). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care experiența dobândită 
în aplicarea alineatelor (1) și (2) arată că 
un anumit aditiv sau o combinație a 
acestora imprimă în mod tipic o aromă 
caracteristică atunci când depășește un 
anumit nivel de prezență sau de 
concentrație, Comisia are competența să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a stabili niveluri 
maxime pentru aditivii respectivi sau 
pentru combinația de aditivi care 
cauzează aroma caracteristică.

eliminat

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aditivi cu proprietăți colorante pentru 
emisii.

(c) aditivi cu proprietăți colorante pentru 
emisii, cu excepția cazului în care aceștia 
nu au efecte asupra sănătății 
consumatorului;
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Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) aditivi care imprimă unui produs o 
aromă caracteristică.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre interzic utilizarea de 
arome în componentele produselor din 
tutun, cum ar fi filtrele, hârtiile, 
ambalajele, capsulele sau caracteristicile 
tehnice care permit modificarea aromei sau 
a densității fumului. Filtrele și capsulele nu 
conțin tutun.

(5) Statele membre reglementează
utilizarea de arome în componentele 
produselor din tutun, cum ar fi filtrele, 
hârtiile, ambalajele, capsulele sau 
caracteristicile tehnice care permit 
modificarea aromei sau a densității 
fumului. Filtrele și capsulele nu conțin 
tutun.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, statele membre nu interzic, în 
funcție de aceasta, introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin doar 
mentol, pe baza conținutului lor de 
mentol.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care dovezile științifice și 
experiența dobândită în aplicarea 
dispozițiilor de la alineatele (7) și (8) 
indică faptul că un anumit aditiv sau o 
anumită cantitate de aditiv amplifică în 
mod apreciabil la momentul consumului 
efectul toxic sau potențialul de 
dependență al unui produs din tutun, 
Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a stabili niveluri maxime pentru 
aditivii respectivi.

eliminat

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite.

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența să adopte acte (4) Comisia are competența să prezinte 
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delegate în conformitate cu articolul 22: propuneri:

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a defini poziția, formatul, 
dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

eliminat

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior de tutun pentru fumat poartă 
avertismente de sănătate combinate.
Avertismentele de sănătate combinate:

(1) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior de tutun pentru fumat poartă 
avertismente de sănătate combinate
asigurând dreptul consumatorilor de a 
avea acces la informații adecvate.
Avertismentele de sănătate combinate:

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acoperă 75% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

(c) acoperă 50% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
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Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sunt poziționate la marginea superioară
a pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior și în aceeași direcție ca orice altă 
informație care figurează pe ambalaj;

(e) sunt poziționate la marginea inferioară
a pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior;

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pentru pachetele unitare de țigarete, 
respectă următoarele dimensiuni:

eliminat

(i) lungimea: minimum 64 mm;
(ii) lățimea: minimum 55 mm.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22,
pentru:

(3) Comisia are competența de a prezenta 
propuneri pentru:

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

eliminat

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă 30% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 32% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 35% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă 30% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 32 % 
în cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 35 % în cazul statelor membre 
cu mai mult de două limbi oficiale.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior.
Acest procent este mărit la 32% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și la
35% în cazul statelor membre cu trei limbi 
oficiale.

(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior.
Acest procent este mărit la 32 % în cazul
statelor membre cu două limbi oficiale și la
35 % în cazul statelor membre cu mai mult 
de două limbi oficiale.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(1) și (2), ținând cont de evoluțiile 
științifice și ale pieței.

eliminat

Amendamentul 56

Propunere de directivă



AD\939865RO.doc 31/43 PE507.956v03-00

RO

Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;

eliminat

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori.

Justificare

Interzicerea țigaretelor „subțiri” ar avea consecințe economice negative și implică pierderi 
disproporționate față de beneficiile pentru sănătate.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se admite menționarea pe pachetul 
unitar a soiurilor de tutun utilizate pentru 
fabricarea produsului și/sau a țării sale de 
origine.
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70% din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

eliminat

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a impune obligativitatea formei 
cuboide sau cilindrice pentru pachetele 
unitare ale produselor din tutun altele 
decât țigaretele și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat sunt exonerate 
de aplicarea dispozițiilor de la alineatele 
(1) – (8) timp de 5 ani de la data 

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat sunt exonerate 
de aplicarea dispozițiilor de la alineatele 
(1) – (8) timp de 10 ani de la data 
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menționată la articolul 25 alineatul (1). menționată la articolul 25 alineatul (1).

Justificare

A se vedea articolul 8 alineatul (3) din Protocolul la CCCT pentru eliminarea comerțului 
ilicit cu produse din tutun.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre interzic introducerea pe 
piață a tutunului pentru uz oral, fără a 
aduce atingere dispozițiilor articolului 151 
din Actul de aderare a Austriei, a Finlandei 
și a Suediei.

Statele membre reglementează
introducerea pe piață a tutunului pentru uz 
oral, fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 151 din Actul de aderare a 
Austriei, a Finlandei și a Suediei.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vânzări transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun

Vânzări de produse din tutun pe internet

Justificare

Este dificil să se pună în aplicare restricții de vârstă pentru vânzările de tutun pe internet. 
Mai mult, există probleme cu publicitatea ilegală pe internet și cu neconformitatea cu 
legislația existentă (de exemplu, avertismentele de sănătate). Aceasta încurajează oamenii să 
fumeze și le oferă un acces mai ușor la produsele din tutun. Toate vânzările pe internet, nu 
doar cele transfrontaliere, ar trebui, prin urmare, interzise. Nouă state membre au realizat 
deja acest lucru. O interdicție a UE ar armoniza, prin urmare, normele și ar facilita punerea 
în aplicare.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
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Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre obligă punctele de 
vânzare cu amănuntul care intenționează 
să se angajeze în vânzări transfrontaliere 
la distanță către consumatori situați în 
Uniune să se înregistreze la autoritățile 
competente din statul membru în care este 
stabilit punctul de vânzare cu amănuntul 
și în statul membru în care este situat 
consumatorul efectiv sau potențial.
Punctele de vânzare cu amănuntul 
stabilite în afara Uniunii trebuie să se 
înregistreze la autoritățile competente din 
statul membru în care este situat 
consumatorul efectiv sau potențial. Toate 
punctele de vânzare cu amănuntul care 
intenționează să se angajeze în vânzări 
transfrontaliere la distanță transmit cel 
puțin următoarele informații autorităților 
competente:

Statele membre interzic vânzarea de 
produse din tutun pe internet pe teritoriul 
lor.

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;
(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale; 
(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.
(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
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în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.
(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.
(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin 
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 
minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 
Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.
(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

Justificare

Este dificil să se pună în aplicare restricții de vârstă pentru vânzările de tutun pe internet. 
Mai mult, există probleme cu publicitatea ilegală pe internet și cu neconformitatea cu 
legislația existentă (de exemplu, avertismentele de sănătate). Aceasta încurajează oamenii să 
fumeze și le oferă un acces mai ușor la produsele din tutun. Toate vânzările pe internet, nu 
doar cele transfrontaliere, ar trebui, prin urmare, interzise. Nouă state membre au realizat 
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deja acest lucru. O interdicție a UE ar armoniza, prin urmare, normele și ar facilita punerea 
în aplicare.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre interzic distribuția 
gratuită sau la preț redus a produselor din 
tutun pe teritoriul lor, precum și 
schimbarea ambalajului produselor din 
tutun nou și sigilat cu unul deschis, prin 
intermediul oricărui canal.

Justificare

Practicile precum distribuția gratuită sau schimbarea pachetelor de țigarete în scopuri 
promoționale în locurile publice au drept țintă tinerii și, cu toate acestea, ele sunt tolerate.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză. Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză și despre care, pe baza unor dovezi 
științifice substanțiale, susțin că este mai 
puțin dăunătoare sau constituie un risc 
mai mic decât produsele din tutun 
convenționale. Notificarea este transmisă 
în format electronic cu șase luni înainte de 
data preconizată pentru introducerea pe 
piață și este însoțită de o descriere detaliată 
a produsului în cauză, precum și de 
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asemenea, autorităților competente în 
cauză:

informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Următoarele produse care conțin 
nicotină pot fi introduse pe piață numai în 
cazul în care au fost autorizate în temeiul 
Directivei 2001/83/CE:

Produsele care conțin nicotină pot fi 
introduse pe piață numai în cazul în care au 
fost autorizate în temeiul Directivei 
2001/83/CE.

(a) produsele cu un nivel de nicotină care 
depășește 2 mg per unitate sau
(b) produsele cu o concentrație de 
nicotină care depășește 4 mg per ml sau 
(c) produsele a căror utilizare preconizată 
determină o concentrație plasmatică de 
vârf maximă medie de peste 4 ng de 
nicotină per ml
(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22, 
pentru a actualiza cantitățile de nicotină 
stabilite la alineatul (1) ținând cont de 
progresele științifice și de autorizațiile de 
introducere pe piață acordate pentru 
produsele care conțin nicotină în temeiul 
Directivei 2001/83/CE.
(3) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor care conțin nicotină 
sub pragurile stabilite la alineatul (1) 
poartă următorul avertisment de sănătate:
Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.
(4) Avertismentul de sănătate menționat 
la alineatul (3) este în conformitate cu 
cerințele de la articolul 10 alineatul (4). 
În plus, avertismentul:
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(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procent este mărit la 32% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și 
la 35% în cazul statelor membre cu trei 
limbi oficiale.
(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(3) și (4), ținând cont de progresele 
științifice și de evoluțiile pieței și pentru a 
adopta și adapta poziția, formatul, 
dispoziția, aspectul și rotația desemnată 
ale avertismentelor de sănătate.

Justificare

Cu excepția produselor din tutun, produsele care conțin nicotină – indiferent de cantitatea de 
nicotină – ar trebui clasificate ca produse farmaceutice. Articolul 18 din propunerea 
Comisiei nu promovează asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și contravine 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE. Articolul 18, în forma propusă de Comisie, reprezintă 
un pas înapoi în comparație cu dispozițiile legale în vigoare în anumite state membre.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 30% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 32% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 35% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 30% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 32 % 
în cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 35 % în cazul statelor membre 
cu mai mult de două limbi oficiale.
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Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10),
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 alineatul 
(9) și articolul 18 alineatele (2) și (5) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de
timp nedeterminată de la data [Oficiul 
pentru Publicații: rugăm inserați data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 6 alineatul (10) și 
la articolul 14 alineatul (9) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 
inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 alineatele 
(3), (9) și (10), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4), articolul 
14 alineatul (9) și articolul 18 alineatele 
(2) și (5) poate fi revocată în orice moment 
de Parlamentul European sau de Consiliu.
O decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în respectiva 
decizie. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității niciunuia dintre actele 
delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (10) și la articolul 14 
alineatul (9) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
respectiva decizie. Decizia intră în vigoare 
în ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în decizie. Decizia nu 
aduce atingere valabilității niciunuia dintre 
actele delegate aflate deja în vigoare.
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Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), 
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolului 11 alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele 
(2) și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 
de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
în termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta.
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (10) și al articolului 
14 alineatul (9) intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nicio 
obiecție nici de Parlamentul European, nici 
de Consiliu, în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul, au informat 
ambii Comisia că nu vor obiecta. Termenul 
respectiv se prelungește cu 2 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raport, Comisia indică, în special, 
elementele care ar trebui revizuite sau 
dezvoltate ținând cont de evoluția 
cunoștințelor științifice și tehnice, 
incluzând dezvoltarea reglementărilor și 
standardelor convenite la nivel 
internațional privind produsele, acordând o 
atenție specială:

În raport, Comisia indică, în special, 
elementele care ar trebui revizuite sau 
dezvoltate ținând cont de evoluția 
cunoștințelor științifice și tehnice, 
incluzând dezvoltarea reglementărilor și 
standardelor convenite la nivel 
internațional privind produsele, precum și 
impactul socioeconomic al aplicării 
prezentei directive, acordând o atenție 
specială:
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Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cа) impactului asupra producției și a 
ocupării în sectorul tutunului, acordându-
se o atenție deosebită agricultorilor mici și 
mijlocii;

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) impactului potențial al directivei 
asupra sectorului european al cultivării 
tutunului.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu interzic sau 
restricționează importul, vânzarea sau 
consumul de tutun sau de produse aferente 
care sunt conforme cu prezenta directivă.

(1) Statele membre nu interzic sau 
restricționează importul, vânzarea sau 
consumul de tutun sau de produse aferente 
care sunt conforme cu prezenta directivă. 
În același timp, trebuie luate măsuri 
pentru limitarea importului de produse 
din tutun, inclusiv din țări terțe, care nu 
sunt conforme dispozițiilor prezentei 
directive.
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