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Amendamentul 155
Sari Essayah

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) 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.

Or. fi

Amendamentul 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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 

(24) Produsele din tutun pentru fumat 
altele decât țigaretele și tutunul de rulat, ar 
trebui să facă obiectul acelorași cerințe de 
etichetare ca țigaretele și tutunul de rulat.
Vizibilitatea avertismentelor de sănătate de 
pe produsele din tutun nefumigene trebuie 
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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.

să fie asigurată. Prin urmare, 
avertismentele ar trebui să fie plasate pe 
cele două suprafețe principale ale 
ambalajelor produselor din tutun 
nefumigene.

Or. en

Justificare

Toate produsele din tutun pentru fumat ar trebui să afișeze pe ambalaj avertismente de 
sănătate combinate (adică avertismente de sănătate ilustrate și scrise).

Amendamentul 157
Martina Anderson

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) Etichetarea produselor din tutun 
pentru fumat altele decât țigaretele și 
tutunul de rulat 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.
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății și același nivel de protecție pentru toți 
consumatorii din UE, produsele din tutun pentru fumat altele decât țigaretele și tutunul de 
rulat ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe de etichetare.

Amendamentul 158
Georgios Koumoutsakos

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) Produsele din tutun pentru fumat,
altele decât țigaretele și tutunul de rulat, 
chiar dacă sunt consumate în principal de 
către consumatori mai în vârstă, nu ar 
trebui să fie exonerate de anumite cerințe 
de etichetare. 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.

Or. el

Justificare

Prezenta directivă asigură o protecție egală în cazul tuturor tipurilor de consum de produse 
din tutun.

 Amendamentul 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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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) Produsele din tutun pentru fumat
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
tutunul pentru narghilea 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.

Or. ro

Amendamentul 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre aplică reglementări 
diferite privind numărul minim de țigarete 
dintr-un pachet. Reglementările respective 
ar trebui să fie aliniate pentru a asigura 
libera circulație a produselor în cauză.

(25) Statele membre aplică reglementări 
diferite privind numărul minim de țigarete 
dintr-un pachet. Reglementările respective 
ar trebui să fie aliniate pentru a asigura 
libera circulație a produselor în cauză. În 
principiu, este esențial ca piața comună să 
nu poată fi perturbată de o multitudine de 
reglementări speciale naționale.

Or. de
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Amendamentul 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 26

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/CE, 
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 localizate în Uniune, 
iar conformitatea lor cu prezenta directivă 
să poată fi monitorizată și mai bine 
asigurată. În plus, ambalajele țigaretelor, 
precum și țigaretele propriu-zise, trebuie 
să poarte caracteristici inviolabile, pentru 
a împiedica pirateria și efectele nocive 
suplimentare pentru sănătatea 
consumatorilor produse de țigaretele 
contrafăcute.

Or. de

Amendamentul 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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/CE, 
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 localizate 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. De asemenea, 
Comisia și statele membre ar trebui să se 
asigure că toate măsurile adoptate în 
aplicarea prezentei directive nu determină 
în mod indirect creșterea comerțului ilicit 
cu produse din tutun.

Or. es

Amendamentul 163
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 26

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 

(26) Pe piață sunt introduse cantități 
considerabile de produse ilicite care nu 
respectă cerințele Directivei 2001/37/CE, 
existând indicii că aceste cantități ar putea 
crește. Astfel de produse subminează libera 
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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.

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 și orice 
ambalaj pentru transport în exterior al 
produselor 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 localizate 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.

Or. en

Amendamentul 164
Renate Sommer

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui să fie dezvoltate un sistem 
interoperabil de urmărire și trasare, 
precum și caracteristici comune de 
securitate. Într-o perioadă inițială, numai 
țigaretele și tutunul de rulat ar trebui să 
facă obiectul sistemului de urmărire și 
trasare și al caracteristicilor de securitate. 
Aceasta ar permite fabricanților de alte 
produse din tutun să beneficieze de pe 
urma experiențelor acumulate între timp.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 165
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui să fie dezvoltate un sistem 
interoperabil de urmărire și trasare, 
precum și caracteristici comune de 
securitate. Într-o perioadă inițială, numai 
țigaretele și tutunul de rulat ar trebui să 
facă obiectul sistemului de urmărire și 
trasare și al caracteristicilor de securitate. 
Aceasta ar permite fabricanților de alte 
produse din tutun să beneficieze de pe 
urma experiențelor acumulate între timp.

(27) Ar trebui să se dezvolte un sistem 
interoperabil de urmărire și localizare, 
precum și caracteristici comune de 
securitate.

Or. fi

Amendamentul 166
Renate Sommer

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a asigura independența și 
transparența, fabricanții de produse din 
tutun ar trebui să încheie contracte de 
stocare de date cu părți terțe 
independente, sub îndrumarea unui 
auditor extern. Datele referitoare la 
sistemul de urmărire și trasare ar trebui 
să fie păstrate separat de alte date ale 
întreprinderilor și să fie sub controlul 
permanent și accesibile în orice moment 
autorităților competente din statele 
membre și Comisiei.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a asigura independența și 
transparența, fabricanții de produse din 
tutun ar trebui să încheie contracte de 
stocare de date cu părți terțe independente, 
sub îndrumarea unui auditor extern. Datele 
referitoare la sistemul de urmărire și 
trasare ar trebui să fie păstrate separat de 
alte date ale întreprinderilor și să fie sub 
controlul permanent și accesibile în orice 
moment autorităților competente din 
statele membre și Comisiei.

(28) Pentru a asigura independența și 
transparența, statele membre ar trebui să 
încheie contracte de stocare de date cu terți
independenți, sub îndrumarea unui auditor 
extern care ar trebui să fie numit de către 
Comisie. Datele referitoare la sistemul de 
urmărire și localizare ar trebui să fie 
păstrate separat de alte date ale 
întreprinderilor, să fie în permanență 
controlate și accesibile pentru autoritățile 
competente din statele membre și Comisie. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
unitățile de stocare a datelor sunt complet 
transparente și oferă acces permanent 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei și terțului independent.

Or. en

Justificare

Având în vedere istoria îndelungată a implicării industriei tutunului în activități de 
contrabandă cu țigări, aceasta nu ar trebui să aibă posibilitatea de a alege nici societatea de 
stocare a datelor, nici auditorul responsabil pentru datele de trasabilitate.

Amendamentul 168
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a asigura independența și 
transparența, fabricanții de produse din 
tutun ar trebui să încheie contracte de 
stocare de date cu părți terțe independente, 
sub îndrumarea unui auditor extern. Datele 

(28) Pentru a asigura independența și 
transparența, statele membre ar trebui să 
încheie contracte de stocare de date cu terți 
independenți, sub îndrumarea unui auditor 
extern care ar trebui să fie numit de către 
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referitoare la sistemul de urmărire și 
trasare ar trebui să fie păstrate separat de 
alte date ale întreprinderilor și să fie sub 
controlul permanent și accesibile în orice 
moment autorităților competente din 
statele membre și Comisiei.

Comisie. Datele referitoare la sistemul de 
urmărire și localizare ar trebui să fie 
păstrate separat de alte date ale 
întreprinderilor, să fie în permanență 
controlate și accesibile pentru autoritățile 
competente din statele membre și Comisie.

Or. en

Justificare

Complicitatea industriei tutunului la contrabanda cu țigări datează de mult timp. Prin 
urmare, această industrie nu ar trebui să aibă posibilitatea de a alege nici societatea de 
stocare a datelor, nici auditorul extern. Statele membre ar trebui să aleagă societatea de 
stocare a datelor, în timp ce Comisia ar trebui să aleagă auditorul extern.

Amendamentul 169
Morten Messerschmidt

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în statele 
membre a anumitor tipuri de tutun pentru 
uz oral. Directiva 2001/37/CE a confirmat 
această interdicție. Articolul 151 din Actul 
de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei 
acordă Regatului Suediei o derogare de la 
această interdicție. Interzicerea vânzării 
tutunului pentru uz oral ar trebui menținută
în vigoare pentru a preveni introducerea 
pe piața internă a unui produs care 
generează dependență, are efecte adverse 
asupra sănătății și este atractiv pentru 
tineri. Pentru alte produse din tutun 
nefumigene care nu sunt produse pentru 
piețele cu consum mare, o reglementare 

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în statele 
membre a anumitor tipuri de tutun pentru 
uz oral. Directiva 2001/37/CE a confirmat 
această interdicție. Articolul 151 din Actul 
de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei 
acordă Regatului Suediei o derogare de la 
această interdicție. Interzicerea vânzării 
tutunului pentru uz oral nu ar trebui să fie 
menținută deoarece s-a dovedit că tutunul 
pentru uz oral are mai puține efecte 
adverse asupra sănătății decât tutunul 
pentru fumat.
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strictă a etichetării și a ingredientelor este 
considerată suficientă pentru a limita 
extinderea pieței dincolo de utilizarea lor 
tradițională.

Or. en

Justificare

Tutunul pentru uz oral (snus), atât vrac, cât și ambalat, este mai puțin dăunător decât tutunul 
pentru fumat și, prin urmare, UE nu ar trebui să descurajeze utilizarea acestuia. În plus, 
astfel cum a constatat Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi al UE, 
datele științifice „nu susțin teoria potrivit căreia produsele din tutun care nu se fumează (snus 
suedez) încurajează fumatul în viitor”.

Amendamentul 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în statele 
membre a anumitor tipuri de tutun pentru 
uz oral. Directiva 2001/37/CE a confirmat 
această interdicție. Articolul 151 din Actul 
de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei 
acordă Regatului Suediei o derogare de la 
această interdicție. Interzicerea vânzării 
tutunului pentru uz oral ar trebui menținută
în vigoare pentru a preveni introducerea 
pe piața internă a unui produs care 
generează dependență, are efecte adverse 
asupra sănătății și este atractiv pentru 
tineri. Pentru alte produse din tutun 
nefumigene care nu sunt produse pentru 
piețele cu consum mare, o reglementare 

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în statele 
membre a anumitor tipuri de tutun pentru 
uz oral. Directiva 2001/37/CE a confirmat 
această interdicție. Articolul 151 din Actul 
de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei 
acordă Regatului Suediei o derogare de la 
această interdicție. Interzicerea vânzării 
tutunului pentru uz oral ar trebui 
menținută, dar o astfel de interdicție nu ar 
trebui să afecteze produsele tradiționale 
din tutun pentru uz oral care pot fi 
autorizate de fiecare stat membru în parte. 
Pentru alte produse din tutun nefumigene 
care nu sunt produse pentru piețele cu 
consum mare, o reglementare strictă a 
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strictă a etichetării și a ingredientelor este 
considerată suficientă pentru a limita 
extinderea pieței dincolo de utilizarea lor 
tradițională.

etichetării și a ingredientelor este 
considerată suficientă pentru a limita 
extinderea pieței dincolo de utilizarea lor 
tradițională.

Or. en

Amendamentul 171
Nils Torvalds

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în statele 
membre a anumitor tipuri de tutun pentru 
uz oral. Directiva 2001/37/CE a confirmat 
această interdicție. Articolul 151 din Actul 
de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei 
acordă Regatului Suediei o derogare de la 
această interdicție. Interzicerea vânzării
tutunului pentru uz oral ar trebui 
menținută în vigoare pentru a preveni 
introducerea pe piața internă a unui 
produs care generează dependență, are 
efecte adverse asupra sănătății și este 
atractiv pentru tineri. Pentru alte produse 
din tutun nefumigene care nu sunt produse 
pentru piețele cu consum mare, o 
reglementare strictă a etichetării și a 
ingredientelor este considerată suficientă 
pentru a limita extinderea pieței dincolo de
utilizarea lor tradițională.

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în statele 
membre a anumitor tipuri de tutun pentru 
uz oral. Directiva 2001/37/CE a confirmat 
această interdicție. Articolul 151 din Actul 
de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei 
acordă Regatului Suediei o derogare de la 
această interdicție. Statele membre și 
regiunile din statele membre cu tradiție în 
utilizarea tutunului pentru uz oral au 
posibilitatea de a solicita o derogare 
națională sau regională de la interdicție 
din motive culturale sau istorice. Pentru 
alte produse din tutun nefumigene care nu 
sunt produse pentru piețele cu consum 
mare, o reglementare strictă a etichetării și 
a ingredientelor este considerată suficientă 
pentru a limita extinderea pieței dincolo de 
utilizarea lor tradițională.

Or. sv
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Justificare

Interzicerea tutunului pentru uz oral este incompatibilă și, printre altele, afectează toate 
zonele din jurul Mării Baltice care folosesc în mod tradițional tutunul pentru uz oral. 
Publicul larg din aceste țări și regiuni nu înțelege motivul pentru care un produs care a fost 
folosit de-a lungul istoriei și care face parte din identitatea culturală a unei regiuni ar trebui 
să fie interzis, în special dacă produsul este mai puțin dăunător pentru sănătate decât 
țigările.

Amendamentul 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în statele 
membre a anumitor tipuri de tutun pentru 
uz oral. Directiva 2001/37/CE a confirmat
această interdicție. Articolul 151 din Actul 
de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei 
acordă Regatului Suediei o derogare de la 
această interdicție. Interzicerea vânzării 
tutunului pentru uz oral ar trebui menținută 
în vigoare pentru a preveni introducerea pe 
piața internă a unui produs care generează 
dependență, are efecte adverse asupra 
sănătății și este atractiv pentru tineri. 
Pentru alte produse din tutun nefumigene 
care nu sunt produse pentru piețele cu 
consum mare, o reglementare strictă a 
etichetării și a ingredientelor este 
considerată suficientă pentru a limita 
extinderea pieței dincolo de utilizarea lor 
tradițională.

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în statele 
membre a anumitor tipuri de tutun pentru 
uz oral. Directiva 2001/37/CE a confirmat 
această interdicție. Articolul 151 din Actul 
de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei 
acordă Regatului Suediei o derogare de la 
această interdicție. Interzicerea vânzării 
tutunului pentru uz oral ar trebui să fie
menținută în vigoare pentru a preveni 
introducerea pe piața internă a unui produs 
care generează dependență, are efecte 
adverse asupra sănătății și este atractiv 
pentru tineri. Deoarece introducerea pe 
piața internă a tutunului pentru uz oral 
este interzisă, produselor din tutun pentru 
uz oral nu li se aplică prezenta directivă, 
cu excepția articolului 15. Pentru alte 
produse din tutun nefumigene care nu sunt 
produse pentru piețele cu consum mare, o 
reglementare strictă a etichetării și a 
ingredientelor este considerată suficientă 
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pentru a limita extinderea pieței dincolo de 
utilizarea lor tradițională.

Or. en

Amendamentul 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Având în vedere interdicția generală 
de a vinde tutun pentru uz oral (snus) în 
UE, nu există un interes transfrontalier 
pentru a reglementa conținutul tutunului 
snus. Prin urmare, responsabilitatea 
pentru reglementarea conținutului 
tutunului snus le revine statelor membre 
în care vânzarea de snus este autorizată în 
conformitate cu articolul 151 din actul de 
aderare a Austriei, a Finlandei și a 
Suediei. În consecință, tutunul snus ar 
trebui să fie scutit de la aplicarea 
dispozițiilor de la articolul 6 din prezenta 
directivă.

Or. sv

Amendamentul 174
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) Vânzarea și introducerea pe piață a 
altor tipuri de tutun pentru uz oral ar 
trebui să fie interzise pe întreg teritoriul 
UE. Interdicția ar trebui să se aplice în 
special tutunului destinat pentru a fi 
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mestecat, cum ar fi tutunul snus și 
tutunul de mestecat, dar și tutunului de 
prizat destinat a fi prizat.

Or. fi

Amendamentul 175
Martina Anderson

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 
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.

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță și 
vânzările pe internet ar trebui să fie 
interzise.

Or. en
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Justificare

Potrivit evaluării de impact efectuate de CE, vânzările transfrontaliere pe internet de produse 
din tutun facilitează speculațiile asupra scăderii prețurilor, sunt deschise comerțului ilicit și 
sunt, în principal, utilizate de comercianții cu amănuntul de pe internet care profită de 
diferențele existente între regimurile de impozitare ale statelor membre, subminând astfel 
eforturile acestora de a-i descuraja pe cetățeni să fumeze prin impunerea unor impozite mari.

Amendamentul 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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 
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 

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun și practici, precum 
distribuirea gratuită sau schimbul de 
produse din tutun în locuri publice în 
scopuri promoționale, 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 să fie interzise.
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consumatorilor.

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 16.)

Amendamentul 177
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun ar trebui să fie 
interzise deoarece facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale 
prezentei directive.

Or. fi
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Amendamentul 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 
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.

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale 
prezentei directive. Ar trebui să se 
introducă o interdicție privind vânzările 
transfrontaliere la distanță de produse din
tutun.

Or. pl

Amendamentul 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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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 
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.

(30) Vânzările pe internet de produse din 
tutun facilitează accesul tinerilor la acestea 
și riscă să submineze conformitatea cu 
cerințele legislației de control a tutunului și 
în special ale prezentei directive și, prin 
urmare, ar trebui să fie interzise în 
conformitate cu orientările privind 
punerea în aplicare a Convenției-cadru 
pentru controlul tutunului. 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.

Or. en

Justificare

Toate vânzările de tutun pe internet ar trebui să fie interzise. Evaluarea de impact realizată 
de Comisie indică faptul că vânzările transfrontaliere pe internet sunt în principal ilicite și că 
orientările privind punerea în aplicare a articolului 13 din Convenția-cadru pentru controlul 
tutunului (CCCT) recomandă interzicerea tuturor vânzărilor pe internet. Verificarea eficientă 
a vârstei în mediul online este foarte dificil de realizat.



PE510.712v01-00 22/75 AM\935755RO.doc

RO

Amendamentul 180
Riikka Manner

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 
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.

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
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. 
Prin revizuirea prezentei directive, va 
începe procesul de elaborare a unei 
legislații privind interzicerea totală a 
vânzărilor la distanță. 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.

Or. fi

Amendamentul 181
Andrés Perelló Rodríguez
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Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Directiva 2003/33/CE privind 
armonizarea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre 
în materie de publicitate și sponsorizare în
favoarea produselor din tutun interzice 
deja distribuirea gratuită a acestor 
produse în contextul sponsorizării de 
evenimente. Prezenta directivă, care 
reglementează aspecte legate de 
prezentarea și vânzarea de tutun și care 
vizează atingerea unui nivel ridicat de 
protecție a sănătății și de prevenire a 
consumului de tutun în rândul tinerilor, 
extinde interdicția și în cazul distribuirii 
gratuite în locuri publice și interzice în 
mod expres distribuirea de materiale 
tipărite, cupoane de reducere și oferte 
speciale similare în pachete și ambalaje.

Or. es

Amendamentul 182
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 30 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) Comisia și statele membre ar trebui 
să își intensifice eforturile de a controla, 
preveni și elimina comerțul ilegal cu 
produse din tutun fabricate în țări terțe, 
care nu sunt supuse controalelor 
cuprinzătoare obligatorii aplicate în cazul 
producătorilor europeni. A sosit 
momentul să se ia măsuri pentru 
armonizarea accizei pe produse din tutun 
în toate statele membre ale UE, pentru ca 
diferențele de prețuri dintre state, în
special în zonele transfrontaliere, să nu 
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mai stimuleze consumul de tutun, dar și 
pentru ca toate statele membre să își 
asume angajamentul față de scopurile 
prezentei directive.

Or. es

Amendamentul 183
Martina Anderson

Propunere de directivă
Considerentul 30 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30c) Statele membre aplică norme 
diferite pentru a permite comercianților 
cu amănuntul și vânzătorilor autorizați de 
la nivel local să promoveze și să expună 
produse din tutun în unitățile lor. 
Dispozițiile adoptate în anumite state 
membre care interzic expunerea 
produselor în punctele de vânzare ar 
trebui să fie extinse și ar trebui să fie 
considerate utile în reducerea consumului 
de tutun în rândul tinerilor.

Or. en

Justificare

În statele membre se aplică norme stricte privind publicitatea pentru produsele din tutun. 
Industria tutunului devine tot mai inovatoare în utilizarea ultimelor instrumente de marketing 
pe care le mai are la dispoziție, sporind originalitatea și atractivitatea expunerilor de 
produse în punctele de vânzare. Cercetările indică faptul că expunerile în punctele de 
vânzare au un impact direct asupra tinerilor fumători. Dacă statele membre adoptă, la fel ca 
Irlanda, interdicția de a expune produse din tutun în punctele de vânzare, acest lucru ar putea 
contribui la diminuarea atractivității produselor pentru tineri.

Amendamentul 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 30 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30d) Ar trebui să se interzică distribuirea 
gratuită de produse din tutun ca metodă 
de publicitate a acestor produse, care se 
utilizează încă în vânzarea cu amănuntul 
online sau care este tolerată în unele 
locuri publice.

Or. en

Justificare

Tinerii sunt în principal vizați de campaniile publicitare de promovare a produselor din tutun 
care le sunt distribuite gratuit în locuri publice, cum ar fi cluburile de noapte sau alte 
localuri de divertisment. O astfel de distribuire promoțională a produselor din tutun ar trebui 
să fie interzisă.

Amendamentul 185
Sari Essayah

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 evoluțiile și să transmită un 
raport la 5 ani de la data transpunerii 
prezentei directive, pentru a evalua dacă 
sunt sau nu necesare modificări la 
prezenta directivă.

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 
morbiditate și handicap, iar consumul lor ar 
trebui să fie limitat. Scopul directivei este 
de a reduce fumatul și în special de a 
descuraja tinerii și alte persoane să 
devină fumători. Prin urmare, extinderea 
pieței prin autorizarea de noi categorii de 
produse din tutun ar trebui să fie interzisă 
deoarece este contrară obiectivului 
directivei.

Or. fi
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Amendamentul 186
Toine Manders

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 
modificări la prezenta directivă.

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 
morbiditate și handicap, iar consumul lor ar 
trebui să fie limitat. Prin urmare, ar trebui 
să se interzică în totalitate producția și 
vânzarea de produse din tutun în Uniunea 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 187
Riikka Manner

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 

(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 
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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 evoluțiile și să 
transmită un raport la 5 ani de la data 
transpunerii prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă.

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 evoluțiile și să 
transmită un raport la 5 ani de la data 
transpunerii prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă, pentru a 
împiedica în totalitate introducerea pe 
piață a unor categorii noi de produse din 
tutun.

Or. fi

Amendamentul 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 evoluțiile și să 
transmită un raport la 5 ani de la data 
transpunerii prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă.

(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 evoluțiile și să 
transmită un raport la 5 ani de la data 
transpunerii prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă. Copiii și 
tinerii ar trebui să beneficieze de o 
educație corespunzătoare, deoarece acesta 
este cel mai simplu și mai eficient mod de 
a-i împiedica pe tineri să devină fumători. 
De asemenea, ar trebui să se ia în 
considerare crearea unui fond finanțat de 
fabricanții de produse din tutun, care să 
fie folosit pentru a finanța campanii 
împotriva fumatului. Statele membre ar 
trebui să armonizeze vârsta legală pentru
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cumpărarea de produse din tutun la 
18 ani.

Or. pl

Amendamentul 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

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 
modificări la prezenta directivă.

(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 promoveze planuri și 
campanii de educare și conștientizare cu 
privire la impactul grav al fumatului 
asupra sănătății și 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 modificări la prezenta directivă.

Or. es

Justificare

Educația publică și campaniile de conștientizare vor fi mai eficace, din punct de vedere al 
sănătății publice, decât simpla aplicare a unei interdicții, fără bază științifică.

Amendamentul 190
Theodoros Skylakakis
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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 
modificări la prezenta directivă.

(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. În acest 
sens, statele membre ar trebui să ia în 
considerare posibilitatea ca noile produse 
din tutun să aibă un impact negativ 
asupra sănătății globale a populației sau 
posibilitatea ca noile produse din tutun să 
limiteze daunele provocate sănătății 
globale a populației, prin substituirea în 
masă a produselor folosite de fumători și 
utilizarea nesemnificativă a acestor 
produse de către nefumători. Comisia ar 
trebui să monitorizeze situația, având în 
vedere ambele posibilități, și să transmită 
un raport la 3 ani de la termenul de 
transpunere a prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă.

Or. el

Justificare

Criteriul pentru eliberarea unei autorizații de introducere pe piață a noilor produse din tutun 
ar trebui să fie impactul asupra sănătății globale, astfel încât să fie încurajate produsele care 
au șanse reale de a reduce impactul negativ asupra sănătății întregii populații.

Amendamentul 191
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile, noile categorii de 
produse din tutun, care sunt produse din 
tutun în sensul prezentei directive, ar 
trebui să respecte cerințele menționate în 
prezenta directivă.

(32) Introducerea pe piață a unor 
categorii noi de produse din tutun, care 
sunt produse din tutun în sensul prezentei 
directive, este dăunătoare și inutilă. Prin 
urmare, nu există o justificare pentru 
autorizarea introducerii pe piață și nici 
pentru aprobarea de noi categorii de 
produse din tutun. Autorizarea unor 
categorii noi de produse din tutun este în 
contradicție cu scopul fundamental al 
directivei de a reduce utilizarea 
produselor din tutun.

Or. fi

Amendamentul 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
care conțin nicotină. Diferitele strategii de 
reglementare adoptate de către statele 
membre pentru a aborda preocupările în 
materie de sănătate și siguranță asociate 
acestor produse au un impact negativ 
asupra funcționării pieței interne, luând în 
considerare în special faptul că aceste 
produse fac obiectul unor vânzări 
transfrontaliere la distanță semnificative, 
inclusiv prin intermediul internetului.

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
care conțin nicotină. Totuși, statele 
membre au adoptat diferite strategii de 
reglementare care subminează piața 
internă, luând în considerare în special 
faptul că aceste produse fac obiectul unor 
vânzări transfrontaliere la distanță 
semnificative, inclusiv prin intermediul 
internetului. Sunt necesare norme 
armonizate și, având în vedere potențialul 
acestor produse de a contribui la agenda 
de reducere a efectelor negative ale 
tutunului, ar trebui să existe opțiunea 
unui regim de reglementare simplificat 
care să garanteze siguranța și calitatea și 
care să constituie un punct de echilibru 
între reglementările privind 
medicamentele și cele privind tutunul.

Or. en
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Amendamentul 193
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
care conțin nicotină. Diferitele strategii de 
reglementare adoptate de către statele 
membre pentru a aborda preocupările în 
materie de sănătate și siguranță asociate 
acestor produse au un impact negativ
asupra funcționării pieței interne, luând în 
considerare în special faptul că aceste 
produse fac obiectul unor vânzări 
transfrontaliere la distanță semnificative, 
inclusiv prin intermediul internetului.

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute cantități 
din ce în ce mai mari de produse care 
conțin nicotină. Acestea se referă în 
special la o mare varietate de modele de 
țigări electronice cu caracteristici tehnice 
diferite care îngreunează definirea din 
punct de vedere juridic a unui produs 
căruia i se aplică mai multe legislații 
europene în funcție de obiectivele în 
materie de sănătate vizând renunțarea sau 
nu la fumat și prezența sau absența 
substanțelor care creează dependență, 
cum ar fi nicotina sau substanțele chimice 
toxice.
Diferitele abordări de reglementare 
adoptate de către statele membre pentru a 
aborda eventualele preocupări în materie 
de sănătate și siguranță asociate acestor 
produse noi care se comercializează în 
Uniunea Europeană de mai puțin de zece 
ani au un impact asupra funcționării pieței 
interne, luând în considerare în special 
faptul că aceste produse fac obiectul unor 
vânzări transfrontaliere la distanță 
semnificative, inclusiv prin intermediul 
internetului.

Or. fr

Justificare

Dacă se confirmă că noile produse care conțin nicotină nu oferă toate garanțiile în materie 
de calitate și securitate, prezentarea acestor produse trebuie să fie mai obiectivă în măsura în 
care este cert faptul că aceste produse sunt mai puțin toxice și mai puțin nocive pentru 
sănătate decât țigările clasice sau tutunul de rulat.
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Amendamentul 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
care conțin nicotină. Diferitele strategii de 
reglementare adoptate de către statele 
membre pentru a aborda preocupările în 
materie de sănătate și siguranță asociate 
acestor produse au un impact negativ 
asupra funcționării pieței interne, luând în 
considerare în special faptul că aceste 
produse fac obiectul unor vânzări 
transfrontaliere la distanță semnificative, 
inclusiv prin intermediul internetului.

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
fără tutun care conțin nicotină. Diferitele 
strategii de reglementare adoptate de către 
statele membre pentru a aborda 
preocupările în materie de sănătate și 
siguranță asociate acestor produse au un 
impact negativ asupra funcționării pieței 
interne, luând în considerare în special 
faptul că aceste produse fac obiectul unor 
vânzări transfrontaliere la distanță 
semnificative, inclusiv prin intermediul 
internetului.

Or. it

Amendamentul 195
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
care conțin nicotină. Diferitele strategii de 
reglementare adoptate de către statele 
membre pentru a aborda preocupările în 
materie de sănătate și siguranță asociate 
acestor produse au un impact negativ 
asupra funcționării pieței interne, luând în 
considerare în special faptul că aceste 
produse fac obiectul unor vânzări 
transfrontaliere la distanță semnificative, 
inclusiv prin intermediul internetului.

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
care conțin nicotină. Diferitele strategii de 
reglementare adoptate de către statele 
membre pentru a aborda preocupările în 
materie de sănătate și siguranță asociate 
acestor produse au un impact negativ 
asupra funcționării pieței interne, luând în 
considerare în special faptul că aceste 
produse fac obiectul unor vânzări 
transfrontaliere la distanță semnificative, 
inclusiv prin intermediul internetului.
Țigările electronice, în cazul cărora 
nicotina este absorbită în corp odată cu 
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aerul inhalat, ar trebui să beneficieze de 
același tratament ca celelalte surse de 
nicotină absorbite în corp prin aerul 
inhalat.

Or. fi

Amendamentul 196
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
care conțin nicotină. Diferitele strategii de 
reglementare adoptate de către statele 
membre pentru a aborda preocupările în 
materie de sănătate și siguranță asociate 
acestor produse au un impact negativ 
asupra funcționării pieței interne, luând în 
considerare în special faptul că aceste 
produse fac obiectul unor vânzări 
transfrontaliere la distanță semnificative, 
inclusiv prin intermediul internetului.

(33) Pe piața Uniunii sunt vândute produse 
care conțin nicotină. Diferitele strategii de 
reglementare adoptate de către statele 
membre pentru a aborda preocupările în 
materie de sănătate și siguranță asociate 
acestor produse au un impact negativ 
asupra funcționării pieței interne, luând în
considerare în special faptul că aceste 
produse fac obiectul unor vânzări 
transfrontaliere la distanță semnificative, 
inclusiv prin intermediul internetului.

Statele membre colectează venituri fiscale 
considerabile din producția și vânzarea de 
produse din tutun și, prin urmare, statele 
membre ar trebui să fie ferm încurajate să 
utilizeze aceste venituri în mod direct în 
domeniul sănătății și în campanii de 
informare a tinerilor cu privire la 
riscurile majore pentru sănătate ale 
fumatului.

Or. en

Amendamentul 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 33 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Este esențial ca producătorii și 
distribuitorii din sectorul țigărilor 
electronice să furnizeze autorităților de 
control, înainte de introducerea pe piață, 
date exacte cu privire la componentele 
esențiale ale produselor (în ceea ce 
privește gradul de puritate, impuritățile și 
stabilitatea) care să fie vizibile pe ambalaj 
în conformitate cu Directiva 2001/95/CE 
privind siguranța generală a produselor.
De asemenea, este esențial și în interesul 
atât al consumatorilor, cât și al 
producătorilor sau al distribuitorilor să se 
dispună de date științifice fiabile privind 
caracterul netoxic al țigărilor electronice, 
motiv pentru care Comisia va solicita un 
aviz din partea Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN) în termen de 24 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Comisia Europeană și comitetele sale științifice trebuie să elaboreze rapid un raport privind 
siguranța generală a diferitelor tipuri de țigări electronice existente pe piață în prezent care, 
de cele mai multe ori, sunt nereglementate.

Amendamentul 198
Renate Sommer

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman oferă un 
cadru juridic pentru a evalua calitatea, 

eliminat



AM\935755RO.doc 35/75 PE510.712v01-00

RO

siguranța și eficacitatea medicamentelor, 
incluzând produsele care conțin nicotină. 
Un număr semnificativ de produse care 
conțin nicotină au fost deja autorizate în 
temeiul acestui regim de reglementare. 
Autorizarea ia în considerare conținutul 
de nicotină al produsului în cauză. 
Supunerea tuturor produselor care conțin 
nicotină, al căror conținut de nicotină este 
egal sau mai mare decât conținutul unui 
produs care conține nicotină autorizat 
anterior în temeiul Directivei 2001/83/CE, 
aceluiași cadru juridic clarifică situația 
juridică, elimină diferențele dintre 
legislațiile naționale, asigură un 
tratamentul egal pentru toate produsele 
care conțin nicotină utilizabile pentru 
renunțare la fumat și creează stimulente 
pentru cercetare și inovare în domeniul 
renunțării la fumat. Acestea nu ar trebui 
să aducă atingere aplicării 
Directivei 2001/83/CE altor produse vizate 
de prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în 
Directiva 2001/83/CE sunt îndeplinite.

Or. de

Amendamentul 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină și despre care se pretinde 
că au proprietăți benefice pentru 
sănătatea umană. Un număr semnificativ 
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reglementare. Autorizarea ia în 
considerare conținutul de nicotină al 
produsului în cauză. Supunerea tuturor 
produselor care conțin nicotină, al căror 
conținut de nicotină este egal sau mai 
mare decât conținutul unui produs care
conține nicotină autorizat anterior în 
temeiul Directivei 2001/83/CE, aceluiași 
cadru juridic clarifică situația juridică, 
elimină diferențele dintre legislațiile 
naționale, asigură un tratamentul egal 
pentru toate produsele care conțin 
nicotină utilizabile pentru renunțare la 
fumat și creează stimulente pentru 
cercetare și inovare în domeniul 
renunțării la fumat. Acestea nu ar trebui 
să aducă atingere aplicării 
Directivei 2001/83/CE altor produse vizate 
de prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în 
Directiva 2001/83/CE sunt îndeplinite.

de produse care conțin nicotină și despre 
care de pretinde că au astfel de proprietăți 
benefice au fost deja autorizate în temeiul 
acestui regim de reglementare. Statele 
membre au obligația de a se asigura că 
produsele care conțin nicotină, care nu 
intră sub incidența Directivei 2001/83/CE
și care sunt introduse pe piața comună 
respectă actele legislative adecvate 
enumerate în anexa IV [nouă].

Or. en

Justificare

Clarifică faptul că ar trebui să se adoptate o abordare dublă în ceea ce privește produsele 
care conțin nicotină. Produsele care nu intră sub incidența Directivei 2001/83/CE trebuie să 
respecte gama largă de acte legislative enumerate în anexa IV [nouă].

Amendamentul 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
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conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 
reglementare. Autorizarea ia în considerare 
conținutul de nicotină al produsului în 
cauză. Supunerea tuturor produselor care 
conțin nicotină, al căror conținut de 
nicotină este egal sau mai mare decât 
conținutul unui produs care conține 
nicotină autorizat anterior în temeiul
Directivei 2001/83/CE, aceluiași cadru 
juridic clarifică situația juridică, elimină 
diferențele dintre legislațiile naționale, 
asigură un tratamentul egal pentru toate 
produsele care conțin nicotină utilizabile 
pentru renunțare la fumat și creează 
stimulente pentru cercetare și inovare în 
domeniul renunțării la fumat. Acestea nu ar 
trebui să aducă atingere aplicării 
Directivei 2001/83/CE altor produse vizate 
de prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în Directiva 2001/83/CE 
sunt îndeplinite.

conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 
reglementare. Autorizarea ia în considerare 
conținutul de nicotină al produsului în 
cauză. Totuși, măsurarea emisiilor de 
nicotină s-a dovedit a fi dificilă deoarece 
emisiile depind de produse și de modul în 
care acestea sunt utilizate. Prin urmare,
supunerea tuturor produselor care conțin 
nicotină, indiferent de conținutul de 
nicotină, Directivei 2001/83/CE clarifică 
situația juridică, elimină diferențele dintre 
legislațiile naționale, asigură tratament
egal pentru toate produsele care conțin 
nicotină utilizabile pentru renunțare la 
fumat și creează stimulente pentru 
cercetare și inovare în domeniul renunțării 
la fumat. Acestea nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării Directivei 2001/83/CE la 
alte produse vizate de prezenta directivă în 
cazul în care condițiile stabilite în 
Directiva 2001/83/CE sunt îndeplinite.

Or. en

Justificare

Renunțarea la fumat este unica justificare pentru autorizarea comercializării produselor care 
conțin nicotină (PCN). Este foarte dificil să se măsoare emisiile de nicotină ale produselor 
care conțin nicotină (PCN). Utilizarea intensivă a produselor care conțin concentrații mici de 
nicotină ar putea determina totuși creșterea consumului de nicotină. Prin urmare, toate 
produsele care conțin nicotină (PCN) ar trebui să facă obiectul legislației privind domeniul 
farmaceutic. Acest lucru ar asigura calitatea, siguranța și eficacitatea PCN, precum și 
condiții de concurență echitabile pentru toate produsele care conțin nicotină.

Amendamentul 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 34



PE510.712v01-00 38/75 AM\935755RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 
reglementare. Autorizarea ia în considerare 
conținutul de nicotină al produsului în 
cauză. Supunerea tuturor produselor care 
conțin nicotină, al căror conținut de 
nicotină este egal sau mai mare decât 
conținutul unui produs care conține 
nicotină autorizat anterior în temeiul 
Directivei 2001/83/CE, aceluiași cadru 
juridic clarifică situația juridică, elimină 
diferențele dintre legislațiile naționale, 
asigură un tratamentul egal pentru toate 
produsele care conțin nicotină utilizabile 
pentru renunțare la fumat și creează 
stimulente pentru cercetare și inovare în 
domeniul renunțării la fumat. Acestea nu ar 
trebui să aducă atingere aplicării 
Directivei 2001/83/CE altor produse vizate 
de prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în Directiva 2001/83/CE 
sunt îndeplinite.

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 
reglementare. Autorizarea ia în considerare 
conținutul de nicotină al produsului în 
cauză. Excluderea produselor fără tutun
care conțin nicotină autorizate în temeiul 
Directivei 2001/83/CE din domeniul de 
aplicare al prezentei directive clarifică 
situația juridică, elimină diferențele dintre 
legislațiile naționale, asigură un tratament
egal pentru toate produsele care conțin 
nicotină utilizabile pentru renunțare la 
fumat și creează stimulente pentru 
cercetare și inovare în domeniul renunțării 
la fumat. Acestea nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării Directivei 2001/83/CE la 
alte produse vizate de prezenta directivă în 
cazul în care condițiile stabilite în 
Directiva 2001/83/CE sunt îndeplinite.

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 18.)

Amendamentul 202
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 
reglementare. Autorizarea ia în considerare 
conținutul de nicotină al produsului în 
cauză. Supunerea tuturor produselor care 
conțin nicotină, al căror conținut de 
nicotină este egal sau mai mare decât 
conținutul unui produs care conține 
nicotină autorizat anterior în temeiul 
Directivei 2001/83/CE, aceluiași cadru 
juridic clarifică situația juridică, elimină 
diferențele dintre legislațiile naționale, 
asigură un tratamentul egal pentru toate 
produsele care conțin nicotină utilizabile 
pentru renunțare la fumat și creează 
stimulente pentru cercetare și inovare în 
domeniul renunțării la fumat. Acestea nu ar 
trebui să aducă atingere aplicării 
Directivei 2001/83/CE altor produse vizate 
de prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în Directiva 2001/83/CE 
sunt îndeplinite.

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând anumite 
produse care conțin nicotină. Un număr 
semnificativ de produse care conțin 
nicotină au fost deja autorizate în temeiul 
acestui regim de reglementare. Autorizarea 
ia în considerare conținutul de nicotină al 
produsului în cauză. Supunerea produselor 
cu utilizare similară și a tuturor produselor 
care conțin nicotină, al căror conținut de 
nicotină este egal sau mai mare decât 
conținutul unui produs care conține 
nicotină autorizat anterior în temeiul 
Directivei 2001/83/CE, aceluiași cadru 
juridic clarifică situația juridică, elimină 
diferențele dintre legislațiile naționale, 
asigură un tratament egal pentru toate 
produsele care conțin nicotină utilizabile 
pentru renunțare la fumat și creează 
stimulente pentru cercetare și inovare în 
domeniul renunțării la fumat. Acestea nu ar 
trebui să aducă atingere aplicării 
Directivei 2001/83/CE la alte produse 
vizate de prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în Directiva 2001/83/CE 
sunt îndeplinite.

Or. fr

Justificare

Formularea are o importanță deosebită. Numai anumite produse menționate la articolul 18 
care conțin un prag de nicotină adecvat trebuie să fie considerate drept medicamente de uz 
uman în sensul Directivei 2001/83/CE și trebuie să facă obiectul unei proceduri de autorizare 
prealabilă introducerii pe piață. În cazul celorlalte produse enumerate la articolul 18 ar 
trebui să se aplice Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor și 
Directiva 2001/83/EC privind dispozitivele medicale.
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Amendamentul 203
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 
reglementare. Autorizarea ia în considerare 
conținutul de nicotină al produsului în 
cauză. Supunerea tuturor produselor care 
conțin nicotină, al căror conținut de 
nicotină este egal sau mai mare decât 
conținutul unui produs care conține 
nicotină autorizat anterior în temeiul 
Directivei 2001/83/CE, aceluiași cadru 
juridic clarifică situația juridică, elimină 
diferențele dintre legislațiile naționale, 
asigură un tratamentul egal pentru toate 
produsele care conțin nicotină utilizabile 
pentru renunțare la fumat și creează 
stimulente pentru cercetare și inovare în 
domeniul renunțării la fumat. Acestea nu ar 
trebui să aducă atingere aplicării 
Directivei 2001/83/CE altor produse vizate 
de prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în Directiva 2001/83/CE 
sunt îndeplinite.

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman oferă un cadru juridic pentru a 
evalua calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 
reglementare. Totuși, este necesar ca 
acestea să fie diferențiate de produsele 
nefarmaceutice care conțin nicotină, 
adresate fumătorilor, al căror scop 
principal nu este acela de a pune capăt 
consumului de tutun, ci de a înlocui 
produsele din tutun existente și al căror 
impact asupra sănătății globale a 
populației este foarte diferit față de cel al 
produselor din tutun existente.
Autorizarea ia în considerare conținutul de 
nicotină al produsului în cauză. Supunerea 
tuturor produselor care conțin nicotină, al 
căror conținut de nicotină este egal sau mai 
mare decât conținutul unui produs care 
conține nicotină autorizat anterior în 
temeiul Directivei 2001/83/CE, aceluiași 
cadru juridic clarifică situația juridică, 
elimină diferențele dintre legislațiile 
naționale, asigură un tratament egal pentru 
toate produsele care conțin nicotină 
utilizabile pentru renunțare la fumat și 
creează stimulente pentru cercetare și 
inovare în domeniul renunțării la fumat.
Acestea nu ar trebui să aducă atingere 
aplicării Directivei 2001/83/CE la alte
produse vizate de prezenta directivă în 
cazul în care condițiile stabilite în 
Directiva 2001/83/CE sunt îndeplinite.
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Or. el

Justificare

Produsele care conțin nicotină, care sunt adresate fumătorilor și al căror scop este acela de a 
facilita renunțarea la fumat ar trebui să fie tratate altfel decât produsele nefarmaceutice, al 
căror scop principal este acela de a înlocui produsele din tutun existente, care sunt mult mai 
nocive.

Amendamentul 204
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Toate produsele care conțin 
nicotină ar trebui să beneficieze de același 
tratament. Acestea ar trebui să fie 
reglementate fie prin prezenta directivă, 
fie, în cazul dozelor mari utilizate în 
scopuri medicinale, prin legislația privind 
medicamentele a statelor membre. 
Legislația privind medicamentele a 
statelor membre ar trebui să stabilească 
limitele pentru utilizarea medicinală a 
nicotinei în conformitate cu principiul 
subsidiarității. La stabilirea conținutului 
de nicotină, cantitățile de nicotină ar 
trebui să fie calculate ca doză zilnică în
raport cu doza maximă.

Or. fi

Amendamentul 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui introduse dispoziții de 
etichetare pentru produsele care conțin 
nicotină sub pragul stabilit în prezenta 
directivă, prin care să se atragă atenția 
consumatorilor asupra riscurilor pentru 
sănătate.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul care propune ca toate produsele care conțin 
nicotină să intre sub incidența legislației din domeniul farmaceutic. Dacă toate produsele 
care conțin nicotină (PCN) sunt reglementate ca medicamente, indiferent de concentrația de 
nicotină conținută, această dispoziție privind etichetarea devine caducă.

Amendamentul 206
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui introduse dispoziții de 
etichetare pentru produsele care conțin 
nicotină sub pragul stabilit în prezenta 
directivă, prin care să se atragă atenția 
consumatorilor asupra riscurilor pentru 
sănătate.

(35) Ar trebui introduse dispoziții de 
etichetare pentru produsele care conțin 
nicotină sub pragul stabilit în prezenta 
directivă, prin care să se atragă atenția 
consumatorilor asupra riscurilor pentru 
sănătate. Etichetarea ar trebui să 
corespundă avertismentelor ilustrate și să 
respecte cerințele de etichetare a 
produselor din tutun prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. fi

Amendamentul 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor
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Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui introduse dispoziții de 
etichetare pentru produsele care conțin 
nicotină sub pragul stabilit în prezenta 
directivă, prin care să se atragă atenția 
consumatorilor asupra riscurilor pentru 
sănătate.

(35) Ar trebui introduse dispoziții de 
etichetare pentru produsele care conțin 
nicotină și care nu intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2001/83/CE, prin 
care să se atragă atenția consumatorilor 
asupra riscurilor pentru sănătate, iar statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a se 
asigura că restricțiile naționale privind 
vârsta legală pentru cumpărarea de 
produse care conțin nicotină sunt în 
conformitate cu restricțiile privind 
vânzarea de produse din tutun.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se mențină condiții de concurență echitabile între restricțiile privind vârsta 
legală în cazul vânzării de produse care conțin nicotină și de produse din tutun, pentru a-i 
descuraja pe minori să înceapă consume oricare dintre aceste produse.

Amendamentul 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui introduse dispoziții de 
etichetare pentru produsele care conțin 
nicotină sub pragul stabilit în prezenta 
directivă, prin care să se atragă atenția 
consumatorilor asupra riscurilor pentru 
sănătate.

(35) Ar trebui introduse dispoziții privind 
ingredientele, etichetarea și descrierea
pentru produsele fără tutun care conțin 
nicotină care intră sub incidența prezentei 
directive, pentru a atrage atenția 
consumatorilor asupra riscurilor pentru 
sănătate.

Or. it
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(A se vedea amendamentele la articolul 18.)

Amendamentul 209
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

36a. „produs cu risc redus” înseamnă 
orice produs care conține tutun și care, 
dacă este comercializat, reduce 
semnificativ riscul de boli asociate 
consumului produselor convenționale din 
tutun. Un produs folosit pentru tratarea 
dependenței față de consumul de tutun, 
inclusiv pentru renunțarea la acesta, nu 
este un produs cu risc redus dacă a fost 
aprobat ca produs medical.

Or. pt

Amendamentul 210
Renate Sommer

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 
trebuie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 211
Milan Cabrnoch

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, determinarea produselor cu 
niveluri crescute de toxicitate și de 
potențial de dependență, Comisiei ar trebui 
să i se acorde competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. cs

Amendamentul 212
Jarosław Kalinowski

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 

(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, Comisiei ar trebui să i se 
acorde competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
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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.

Or. pl

Justificare

Țigările cu aromă și gust caracteristice au devenit populare (adică reprezintă o cotă 
semnificativă din piața produselor din tutun) într-un număr redus de state membre ale UE. În 
alte țări, popularitatea țigărilor cu aromă este neglijabilă, în timp ce în altele astfel de 
produse nu sunt deloc populare. Prin urmare, măsurile propuse de Comisie ar afecta cel mai 
mult piețele din țările în care țigările cu aromă sunt populare, fără a avea un efect asupra 
piețelor din alte state membre. Această măsură este disproporționată și, ca atare, ar trebui să 
fie eliminată.

Amendamentul 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

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, Comisiei ar trebui să i se 
acorde competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință a propunerii prezentate de aceiași autori de a introduce 



AM\935755RO.doc 47/75 PE510.712v01-00

RO

o listă pozitivă la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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 și determinarea produselor cu 
arome caracteristice sau cu niveluri 
crescute de toxicitate și de potențial de 
dependență, Comisiei ar trebui să i se 
acorde competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. it

[A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf.]

Amendamentul 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 

(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 
niveluri crescute de toxicitate și de 
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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.

potențial de dependență, precum și 
metodologia pentru a stabili dacă un 
produs din tutun are sau nu aromă 
caracteristică, Comisiei ar trebui să i se 
acorde competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. pl

Amendamentul 216
Gaston Franco

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 
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 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Toate deciziile din prezenta directivă au un puternic caracter politic. Orice modificare 
trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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 
metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurile maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea, 
potențialul de a provoca dependență sau 
atractivitatea, metodologia pentru a stabili 
dacă un produs din tutun are sau nu o 
aromă caracteristică, utilizarea 
avertismentelor de sănătate, a 
identificatorilor unici și a caracteristicilor 
de securitate în etichetare și ambalare, 

eliminat
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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.

Or. de

Amendamentul 218
Milan Cabrnoch

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
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 

(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, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
special în ceea ce privește adoptarea 
metodelor de măsurare și stabilirea 
nivelurilor maxime pentru ingredientele 
care cresc toxicitatea sau potențialul de 
dependență. Este deosebit de important ca, 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
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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.

trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. cs

Amendamentul 219
Holger Krahmer

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 
metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurile maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea, 
potențialul de a provoca dependență sau 
atractivitatea, metodologia pentru a stabili 
dacă un produs din tutun are sau nu o 

(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 
poate fi delegată Comisiei. 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 
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aromă caracteristică, 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.

Parlamentul European și Consiliu.

Or. de

Justificare

Este prea devreme să se introducă de pe acum elemente specifice în domeniul actelor 
delegate. Prin utilizarea unei terminologii generale se pot evita modificările viitoare ale 
considerentelor.

Amendamentul 220
Eleni Theocharous

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 

(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, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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trebui să fie delegată Comisiei, în special 
în ceea ce privește adoptarea și adaptarea 
cantităților maxime pentru emisii și a
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.

privind funcționarea Uniunii Europene, în 
special în ceea ce privește adoptarea 
metodelor de măsurare a emisiilor,
stabilirea nivelurilor maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea sau
dependența, 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 terți 
independenți, 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. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 221
Sergej Kozlík

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 

(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, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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trebui să fie delegată Comisiei, în special 
în ceea ce privește adoptarea și adaptarea 
cantităților maxime pentru emisii și a
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.

privind funcționarea Uniunii Europene, în 
special în ceea ce privește adoptarea 
metodelor de măsurare a emisiilor,
stabilirea nivelurilor maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea sau
dependența, 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 terți 
independenți, 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. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 222
Antonyia Parvanova

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 

(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, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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trebui să fie delegată Comisiei, în special 
în ceea ce privește adoptarea și adaptarea 
cantităților maxime pentru emisii și a 
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.

privind funcționarea Uniunii Europene, în 
special în ceea ce privește adoptarea și 
adaptarea cantităților maxime pentru emisii 
și a metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurilor 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 terți 
independenți, 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. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 223
Ewald Stadler

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 

(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, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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trebui să fie delegată Comisiei, în special 
în ceea ce privește adoptarea și adaptarea 
cantităților maxime pentru emisii și a 
metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurile maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea,
potențialul de a provoca dependență sau 
atractivitatea, metodologia pentru a stabili 
dacă un produs din tutun are sau nu o 
aromă caracteristică, 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.

privind funcționarea Uniunii Europene, în 
special în ceea ce privește adoptarea 
metodelor de măsurare pentru emisii, 
stabilirea nivelurilor maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea sau
potențialul de a provoca dependență, 
metodologia pentru a stabili dacă un 
produs din tutun are sau nu o aromă 
caracteristică, 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 terți 
independenți, 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. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. de

 Amendamentul 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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 

(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 
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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 
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.

tutun, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene , în 
special în ceea ce privește adoptarea și 
adaptarea cantităților maxime pentru emisii 
și a metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurilor 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 terți 
independenți, revizuirea anumitor 
exonerări acordate produselor din tutun 
altele decât țigaretele, tutunul de rulat, 
tutunul pentru narghilea 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. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure o transmitere 
simultană, în timp util și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu

Or. ro

Amendamentul 225
Andrés Perelló Rodríguez

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 

(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 
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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
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.

tutun, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
special în ceea ce privește adoptarea și 
adaptarea metodelor de măsurare a 
emisiilor, stabilirea nivelurilor 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 terți 
independenți, 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. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. es

Justificare

Adaptarea cantităților maxime pentru emisii nu poate fi considerată un aspect pur tehnic, 
care să se poată rezolva prin acte legislative.

Amendamentul 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 38
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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 
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.

(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, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
special în ceea ce privește adaptarea 
cantităților maxime pentru emisii și a 
metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurilor maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea, 
potențialul de dependență sau 
atractivitatea, metodologia pentru a stabili 
dacă un produs din tutun are sau nu 
aromă, 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 terți 
independenți și revizuirea anumitor 
exonerări acordate produselor din tutun 
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. it

[A se vedea amendamentele la articolul 3, la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf și la 
articolul 18.]

Amendamentul 227
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Directiva ar trebui să aibă drept 
scop reducerea fumatului și ar trebui să 
fie în măsură să asigure, în cele din urmă, 
eliminarea definitivă a fumatului, ținând 
seama de daunele imense și inutile aduse 
sănătății publice și economiei.

Or. fi

Amendamentul 228
Georgios Koumoutsakos

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 
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 

(40) Un stat membru poate, de asemenea, 
să introducă dispoziții mai stricte, cu 
condiția ca dispozițiile să fie justificate 
prin necesitatea de a proteja sănătatea 
publică, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, să fie necesare și 
proporționale, să nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricție 
disimulată a comerțului dintre statele 
membre și să nu denatureze concurența.
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seama de nivelul înalt de protecție a 
sănătății atins prin prezenta directivă.

Or. el

Justificare

Directiva vizează armonizarea, nu fragmentarea pieței produselor din tutun. Ar trebui 
subliniat și faptul că protecția sănătății publice este o responsabilitate națională.

Amendamentul 229
Milan Cabrnoch

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 
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.

(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 produsele fabricate 
sau vândute în statul membru respectiv, 
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 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.

Or. cs
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Amendamentul 230
Martin Callanan

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 
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.

(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 
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 
trebuie să fie notificate în prealabil
Comisiei, ținând seama de nivelul înalt de 
protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Competența Comisiei de a aproba sau de a respinge măsuri naționale viitoare este 
inadecvată deoarece stabilirea compatibilității măsurilor naționale cu dreptul UE ține de 
competența instanțelor judecătorești.

Amendamentul 231
Ewald Stadler
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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 
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.

(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 
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. Un mijloc de 
discriminare arbitrară îl reprezintă, de 
exemplu, interdicția de a spori suprafața 
ocupată de avertismente la peste 60 %. 
Scopul prezentei directive îl reprezintă 
normele privind ambalajul și etichetarea, 
astfel încât pentru libertatea de acțiune a 
statelor membre în ceea ce privește 
adoptarea de norme care diferă foarte 
mult de cele prevăzute de prezenta 
directivă se impune o abordare mai 
riguroasă.

Or. de

Amendamentul 232
Renate Sommer
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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 
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.

(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 
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 pot primi 
aprobare din partea Comisiei, ținând seama 
de nivelul înalt de protecție a sănătății atins 
prin prezenta directivă și de principiile și 
cerințele pieței comune .

Or. de

Amendamentul 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Orice stat membru care consideră 
că este necesară să mențină și/sau să 
introducă măsuri naționale și/sau 
regionale pentru menținerea plantațiilor 
tradiționale de tutun, din motive 
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justificate legate de dependența 
socioeconomică și de utilizarea 
terenurilor, ar trebui să aibă dreptul să 
facă acest lucru.

Or. pt

Amendamentul 234
Renate Sommer

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 
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.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 235
Holger Krahmer

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 
aplicarea integrală a prezentei directive. 
În 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.

(41) Statele membre ar trebui să dispună 
de capacitatea de a introduce dispoziții 
mai stricte referitoare la produsele din 
tutun, pe care le consideră necesare 
pentru a proteja sănătatea publică, cu 
condiția să nu intre sub incidența 
dispozițiilor prezentei directive. În măsura 
în care produsele din tutun sau alte 
produse conexe îndeplinesc cerințele 
prezentei directive, statele membre nu pot 
nici interzice, nici limita importul, 
vânzarea sau consumul acestor produse.

Or. de

Amendamentul 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre ar trebui să-și păstreze (41) Statele membre ar trebui să își
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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 
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 .

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 
aplicarea integrală a prezentei directive. O 
notificare prealabilă este necesară pentru 
reglementările de ordin tehnic în temeiul 
Directivei 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.

(În cazul în care nu se adoptă 
amendamente corespunzătoare care să 
introducă ambalaje standardizate, acest 
amendament ar trebui să fie eliminat.)

Or. en

Justificare

Ambalajele standardizate ar trebui să fie introduse ca o condiție obligatorie, astfel cum s-a 
subliniat și în alte amendamente prezentate de aceiași autori.

Amendamentul 237
Georgios Koumoutsakos

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 

(41) Statele membre ar trebui să își
păstreze libertatea de a menține sau de a 
introduce acte legislative naționale care să 
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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 
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 .

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 
aplicarea integrală a prezentei directive. În 
consecință, statele membre ar putea să 
mențină sau să introducă dispoziții 
suplimentare, 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 Directivei 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.

Or. el

Amendamentul 238
Sari Essayah

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 
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 

(41) Statele membre ar trebui să își
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 
aplicarea integrală a prezentei directive. În 
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 
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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.

să nu afecteze aplicarea integrală a 
prezentei directive. Ar trebui să se acorde 
o atenție specială punerii în aplicare a 
avertismentelor obligatorii ilustrate și 
scrise prevăzute de prezenta directivă și a 
altor norme de armonizare, de exemplu a 
normelor cu privire la cacao. O notificare 
prealabilă este necesară pentru 
reglementările de ordin tehnic în temeiul 
Directivei 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.

Or. fi

Amendamentul 239
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Atunci când produsele din tutun sau 
produse similare corespund cerințelor 
prezentei directive, statele membre nu pot 
interzice sau limita în mod 
disproporționat importul, vânzarea sau 
consumul acestor produse. Producătorilor 
ar trebui să li se asigure într-adevăr un 
nivel minim de securitate juridică.

Or. de

Amendamentul 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Statele membre completează 
dispozițiile legislative ale prezentei 
directive prin orice măsură utilă protecției 
sănătății cetățenilor europeni. 
Armonizarea treptată a regimului de 
impozitare aplicabil produselor din tutun 
în cadrul UE și organizarea de campanii 
de informare în mass-media și în rândul 
tinerilor, în cadrul unităților de 
învățământ, reprezintă două pârghii 
esențiale de combatere a pericolelor 
create de tutun în rândul tinerilor.

Or. fr

Amendamentul 241
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Statele membre ar trebui să se asigure 
că datele cu caracter personal sunt 
prelucrate doar în conformitate cu 
reglementările și măsurile asiguratorii 
menționate în Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date.

(42) Statele membre ar trebui să se asigure 
că datele cu caracter personal sunt 
prelucrate doar în conformitate cu 
reglementările și măsurile asiguratorii 
menționate în Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date. Trebuie 
respectate, de asemenea, normele 
naționale de protecție a datelor.

Or. de

Amendamentul 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García



AM\935755RO.doc 71/75 PE510.712v01-00

RO

Propunere de directivă
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
determine deteriorarea nivelului de trai al 
persoanelor a căror existență depinde de 
cultivarea tutunului în Europa și care 
locuiesc, adeseori, în zone defavorizate. 
Întrucât scopul directivei este exclusiv 
acela de a descuraja consumul de produse 
din tutun, orice decizie referitoare la 
ingrediente și la aditivi ar trebui să ia în 
considerare posibilele repercusiuni 
socioeconomice asupra grupurilor a căror 
existență depinde de cultivarea tutunului. 
Sectorul european al cultivării tutunului 
ar trebui să fie protejat, întrucât 
reprezintă doar o parte foarte mică din 
consumul din UE și, totodată, contribuie 
la stabilitatea economică a anumitor 
regiuni europene cu opțiuni limitate în 
ceea ce privește culturile alternative. 
Reducerea sau eliminarea cultivării 
tutunului în UE nu ar afecta nivelul 
consumului, însă ar conduce la creșterea 
importurilor din țări terțe și la reducerea 
standardelor de calitate.

Or. es

Amendamentul 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Propunerea afectează câteva drepturi 
fundamentale astfel cum sunt menționate în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, în special protecția datelor cu 
caracter personal (articolul 8), libertatea de 
expresie și de informare (articolul 11), 

(45) Propunerea afectează câteva drepturi 
fundamentale astfel cum sunt menționate în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, în special protecția datelor cu 
caracter personal (articolul 8), libertatea de 
expresie și de informare (articolul 11), 
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libertatea operatorilor economici de a 
desfășura activități economice 
(articolul 16) și dreptul la proprietate 
(articolul 17). Obligațiile impuse 
fabricanților, importatorilor și 
distribuitorilor de produse din tutun sunt 
necesare pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne, asigurând în 
același timp un nivel înalt de calitate a 
sănătății și de protecție a consumatorilor, 
astfel cum este stipulat la articolele 35 și 
38 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene. Aplicarea prezentei 
directive ar trebui să respecte legislația UE 
și obligațiile internaționale relevante.

libertatea operatorilor economici de a 
desfășura activități economice 
(articolul 16) și dreptul la proprietate al 
proprietarilor de mărci (articolul 17). Prin 
urmare, ar trebui să se garanteze că
obligațiile impuse fabricanților, 
importatorilor și distribuitorilor de produse 
din tutun nu doar asigură un nivel înalt de 
calitate a sănătății și de protecție a 
consumatorilor, ci și respectă toate 
celelalte drepturi fundamentale și sunt 
proporționale în raport cu funcționarea 
pieței comune. Aplicarea prezentei 
directive ar trebui să respecte legislația UE 
și obligațiile internaționale relevante.

Or. de

Amendamentul 244
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Propunerea afectează câteva drepturi 
fundamentale astfel cum sunt menționate în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, în special protecția datelor cu 
caracter personal (articolul 8), libertatea de 
expresie și de informare (articolul 11), 
libertatea operatorilor economici de a 
desfășura activități economice 
(articolul 16) și dreptul la proprietate 
(articolul 17). Obligațiile impuse 
fabricanților, importatorilor și 
distribuitorilor de produse din tutun sunt 
necesare pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne, asigurând în 
același timp un nivel înalt de calitate a 
sănătății și de protecție a consumatorilor, 
astfel cum este stipulat la articolele 35 și 
38 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene. Aplicarea prezentei 
directive ar trebui să respecte legislația 

(45) Propunerea afectează câteva drepturi 
fundamentale astfel cum sunt menționate în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, în special protecția datelor cu 
caracter personal (articolul 8), libertatea de 
expresie și de informare (articolul 11), 
libertatea operatorilor economici de a 
desfășura activități economice 
(articolul 16) și dreptul la proprietate
(articolul 17).
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UE și obligațiile internaționale relevante.

Or. de

Justificare

Ingerința în drepturile privind mărcile prevăzută de propunerea Comisiei nu este în niciun 
caz necesară pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne. 

Amendamentul 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Propunerea afectează câteva drepturi 
fundamentale astfel cum sunt menționate în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, în special protecția datelor cu 
caracter personal (articolul 8), libertatea de 
expresie și de informare (articolul 11), 
libertatea operatorilor economici de a 
desfășura activități economice (articolul 
16) și dreptul la proprietate (articolul 17). 
Obligațiile impuse fabricanților, 
importatorilor și distribuitorilor de produse 
din tutun sunt necesare pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne, asigurând în 
același timp un nivel înalt de calitate a 
sănătății și de protecție a consumatorilor, 
astfel cum este stipulat la articolele 35 și 
38 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene. Aplicarea prezentei 
directive ar trebui să respecte legislația UE 
și obligațiile internaționale relevante.

(45) Propunerea afectează o serie de
drepturi fundamentale astfel cum sunt 
stabilite în Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene, în special protecția 
datelor cu caracter personal (articolul 8), 
libertatea de exprimare și de informare 
(articolul 11), libertatea operatorilor 
economici de a desfășura activități 
economice (articolul 16) și dreptul de
proprietate (articolul 17). Obligațiile 
impuse fabricanților, importatorilor și 
distribuitorilor de produse din tutun sunt 
necesare pentru a îmbunătăți funcționarea 
pieței interne, asigurând în același timp un 
nivel înalt de sănătate și de protecție a 
consumatorilor, astfel cum se stipulează la 
articolele 35 și 38 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. 
Aplicarea prezentei directive ar trebui să 
respecte legislația UE și obligațiile 
internaționale relevante.

Statele membre ar trebui să respecte 
dreptul de a respira un aer curat în 
conformitate cu articolul 7 litera (b) și cu 
articolul 12 din Pactul internațional 
privind drepturile economice, sociale și 
culturale care prevăd dreptul la condiții 
de muncă care asigură sănătatea și 
securitatea și dreptul fiecăruia de a se 



PE510.712v01-00 74/75 AM\935755RO.doc

RO

bucura de cel mai înalt nivel de sănătate 
fizică și mentală. Acest lucru este în 
conformitate cu obiectivul menționat la 
articolul 37 din Carta drepturilor 
fundamentale potrivit căruia politicile 
Uniunii trebuie să prevadă un nivel 
ridicat de protecție a mediului și de 
îmbunătățire a calității acestuia.

Or. en

Amendamentul 246
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Prezenta directivă contribuie în mod 
semnificativ la protejarea sănătății și 
bunăstării cetățenilor europeni, sporind 
fiabilitatea informațiilor primite de 
consumatori și vizând o demonstrare 
științifică mai bună și mai obiectivă a 
efectelor nocive ale consumului de tutun 
asupra sănătății umane. Așadar, se 
preconizează că intrarea sa în vigoare va 
reduce consumul de tutun, însă poate 
avea repercusiuni negative asupra 
cultivatorilor de tutun și asupra unor 
industrii tradiționale asociate acestei 
culturi, care contribuie în mod 
semnificativ la produsul intern brut al 
regiunilor europene ultraperiferice și al 
zonelor aflate în declin. În acest sens, 
instituțiile europene ar trebui să analizez 
măsuri de promovare a dezvoltării, a 
conversiei sau a introducerii de noi 
activități pentru populația ocupată în 
acest sector și de încurajare și dezvoltare 
a cercetărilor cu privire la utilizări noi, 
inofensive, ale acestei culturi.

Or. es
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