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Amendamentul 247
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este apropierea 
actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre privind:

Scopul prezentei directive pe termen lung 
este de a  pune capăt utilizării produselor 
din tutun, iar pe termen scurt de a le 
reduce utilizarea prin apropierea actelor 
cu putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre privind:

Or. fi

Amendamentul 248
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) etichetarea și ambalarea produselor din 
tutun, inclusiv avertismentele de sănătate 
care trebuie să figureze pe pachetele 
unitare ale produselor din tutun și pe orice 
ambalaj exterior, precum și trasabilitatea 
și caracteristicile de securitate menite să 
asigure conformitatea cu prezenta 
directivă;

(b) etichetarea și ambalarea produselor din 
tutun, inclusiv avertismentele de sănătate 
care trebuie să figureze pe pachetele 
unitare ale produselor din tutun și pe orice 
ambalaj exterior, precum și caracteristicile 
de securitate menite să asigure 
conformitatea cu prezenta directivă;

Or. de

Amendamentul 249
Morten Messerschmidt

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interdicția introducerii pe piață a 
tutunului pentru uz oral;

eliminat

Or. en

Amendamentul 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interdicția introducerii pe piață a 
tutunului pentru uz oral;

eliminat

Or. en

Amendamentul 251
Martina Anderson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) vânzările transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun;

(d) interzicerea vânzărilor transfrontaliere 
la distanță și a vânzărilor prin internet de 
produse din tutun;

Or. en

Justificare

În conformitate cu evaluarea de impact a CE, vânzările transfrontaliere pe internet a 
produselor de tutun favorizează specula cu prețuri scăzute, comerțul ilicit și sunt în 
principal utilizate de vânzătorii cu amănuntul pe internet pentru a exploata 
avantajele generate de diferențele din regimurile fiscale ale statelor membre, 
subminând astfel eforturile de a descuraja persoanele să fumeze prin intermediul 
fiscalității ridicate.
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Amendamentul 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) vânzările transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun;

(d) interzicerea vânzărilor la distanță de 
produse din tutun;

Or. fr

Justificare

Vânzările la distanță, în special prin internet, în interiorul unui singur stat membru 
pot avea aceleași consecințe grave asupra sănătății ca și în cazul vânzărilor 
transfrontaliere.

Amendamentul 253
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) vânzările transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun;

(d) interzicerea vânzărilor transfrontaliere 
la distanță de produse din tutun;

Or. en

Amendamentul 254
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) vânzările transfrontaliere la distanță de (d) interzicerea vânzărilor transfrontaliere 
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produse din tutun; la distanță de produse din tutun;

Or. fi

Amendamentul 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) vânzările transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun;

(d) interzicerea vânzărilor transfrontaliere 
la distanță de produse din tutun;

Or. it

A se vedea amendamentele la articolul 16.

Amendamentul 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) introducerea pe piață și etichetarea 
anumitor produse, care sunt similare 
produselor din tutun și anume produse care 
conțin nicotină și produse din plante pentru 
fumat;

(f) introducerea pe piață și etichetarea 
anumitor produse, care sunt similare 
produselor din tutun și anume produse care 
conțin nicotină, precum țigaretele 
electronice, și produse din plante pentru 
fumat;

Or. en

Justificare

Utilizarea tot mai frecventă a țigaretelor electronice pe piață și a ingredientelor 
acestora, inclusiv a nicotinei, justifică includerea lor în dispozițiile directivei privind 
aceste produse. 
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Amendamentul 257
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) introducerea pe piață și etichetarea 
anumitor produse, care sunt similare 
produselor din tutun și anume produse care 
conțin nicotină și produse din plante pentru 
fumat;

(f) introducerea pe piață și etichetarea 
anumitor produse, care sunt similare 
produselor din tutun și anume produse fără 
tutun care conțin nicotină și produse din 
plante pentru fumat;

Or. fr

Amendamentul 258
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

pentru a facilita funcționarea pieței interne 
de tutun și de produse aferente, vizând un 
nivel înalt de protecție a sănătății.

pentru a respecta angajamentele asumate 
prin Convenția-cadru pentru controlul 
tutunului a OMS, ținând seama și de 
cercetările viitoare în materie de sănătate 
care se vor desfășura în cadrul Orizont 
2020 și care abordează consecințele 
consumului de tabac asupra sănătății, și
pentru a facilita funcționarea pieței interne 
de tutun și de produse aferente, vizând un 
nivel înalt de protecție a sănătății, în 
special în rândul tinerilor.

Or. en

Amendamentul 259
Frédérique Ries

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

pentru a facilita funcționarea pieței interne 
de tutun și de produse aferente, vizând un 
nivel înalt de protecție a sănătății.

pentru a facilita funcționarea pieței interne 
de tutun și de produse aferente care nu 
conțin tutun, vizând un nivel înalt de 
protecție a sănătății, în special în rândul 
tinerilor.

De asemenea, prezenta directivă are ca 
scop informarea în permanență a 
publicului cu privire la efectele nocive 
asupra fumătorilor fără a respinge, de 
fapt, politicile de reducere a riscurilor 
care încurajează fumătorii să se îndrepte 
către produse care prezintă un risc mai 
scăzut. 

Or. fr

Justificare

Eșecul politicilor anti-tutun în multe dintre statele membre indică faptul că este 
necesară instituirea - inclusiv în cadrul acestei legislații europene - a unor politici de 
reducere a riscurilor care să încurajeze fumătorii să se îndrepte către produse care 
prezintă un risc mai scăzut. Și Comisia estimează o evoluție similară în articolul 17 
privind noile categorii de produse din tutun.

Amendamentul 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, 
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

pentru a facilita funcționarea pieței interne 
de tutun și de produse aferente, vizând un 
nivel înalt de protecție a sănătății.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare
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Amendamentul 261
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „aditiv” înseamnă o substanță 
conținută într-un produs din tutun, în 
pachetul unitar care conține produsul sau 
în orice ambalaj exterior al acestuia, cu 
excepția frunzelor de tutun și a altor părți 
naturale sau neprelucrate ale plantelor de 
tutun;

eliminat

Or. de

Justificare

Pentru a păstra definiția modificată numărul 18 a termenului „ingredient”.

Amendamentul 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „aditiv” înseamnă o substanță 
conținută într-un produs din tutun, în 
pachetul unitar care conține produsul sau 
în orice ambalaj exterior al acestuia, cu 
excepția frunzelor de tutun și a altor părți 
naturale sau neprelucrate ale plantelor de 
tutun;

eliminat

Or. it

Justificare

Intenția de a reglementa în cadrul prezentei directive substanțe care, deși prezente în 
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ambalaj, nu sunt prezente și în produsul finit este neadecvată.   

Amendamentul 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „aditiv” înseamnă o substanță conținută 
într-un produs din tutun, în pachetul 
unitar care conține produsul sau în orice 
ambalaj exterior al acestuia, cu excepția 
frunzelor de tutun și a altor părți naturale 
sau neprelucrate ale plantelor de tutun;

2. „aditiv” înseamnă o substanță care este 
folosită la fabricarea unui produs din 
tutun, inclusiv a componentelor sale 
precum hârtia, filtrul, cerneala, capsulele, 
adezivii, pachetul și ambalajul exterior, și 
care rămâne prezentă, inclusiv în forma 
sa modificată, în produsul finit, cu
excepția frunzelor de tutun și a altor părți 
naturale sau neprelucrate ale plantelor de 
tutun;

Or. de

Amendamentul 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „aditiv” înseamnă o substanță conținută 
într-un produs din tutun, în pachetul unitar 
care conține produsul sau în orice 
ambalaj exterior al acestuia, cu excepția 
frunzelor de tutun și a altor părți naturale 
sau neprelucrate ale plantelor de tutun;

2. „aditiv” înseamnă o substanță conținută 
într-un produs din tutun, cu excepția 
frunzelor de tutun și a altor părți naturale 
sau neprelucrate ale plantelor de tutun și 
care rămâne prezentă în produsul finit;

Or. en

Justificare

Includerea ambalării și etichetării în definiția aditivilor introduce obligații pentru 
furnizorii care nu intra în domeniul de aplicare al directivei (precum cerneala, hârtia, 
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cartonul, etc.) și care au fost excluși, din acest motiv, de la dezbaterile avute pe 
parcursul procesului de adoptare a Directivei 2001/37/CE.   

Amendamentul 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „sistem de verificare a vârstei” 
înseamnă un sistem de calcul care 
confirmă inechivoc vârsta 
consumatorului în formă electronică, în 
conformitate cu cerințele naționale;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „sistem de verificare a vârstei” 
înseamnă un sistem de calcul care 
confirmă inechivoc vârsta 
consumatorului în formă electronică, în 
conformitate cu cerințele naționale;

eliminat

Or. it

Justificare

Vânzările transfrontaliere la distanță ar periclita siguranța consumatorilor - în 
special a minorilor - și ar favoriza vânzările ilegale de produse din tutun.
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Amendamentul 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „sistem de verificare a vârstei” 
înseamnă un sistem de calcul care 
confirmă inechivoc vârsta 
consumatorului în formă electronică, în 
conformitate cu cerințele naționale;

eliminat

Or. it

A se vedea amendamentele la articolul 16.

Amendamentul 268
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o 
aromă sau un gust care pot fi deosebite de 
cele ale tutunului și care sunt determinate 
de un aditiv sau de o combinație de 
aditivi, incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

eliminat

Or. en

Justificare

Termenul „aromă caracteristică” reprezintă o categorie subiectivă. Obiectul 
propunerii ar trebui mai degrabă să fie atins prin intermediul unei liste exhaustive de 
arome, permițând utilizarea mentolului în produsele de tutun.  
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Amendamentul 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o 
aromă sau un gust care pot fi deosebite de 
cele ale tutunului și care sunt determinate 
de un aditiv sau de o combinație de 
aditivi, incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 270
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o 
aromă sau un gust care pot fi deosebite de 
cele ale tutunului și care sunt determinate 
de un aditiv sau de o combinație de 
aditivi, incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

eliminat

Or. pl

Justificare

Țigaretele cu o aromă și un gust caracteristice au devenit populare (adică reprezintă 
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o parte însemnată a pieței de produse din tutun) într-un număr redus de state membre 
ale UE.  În unele state, popularitatea țigaretelor cu arome este neglijabilă, în timp ce 
în altele este inexistentă. Din acest motiv, piețele statelor unde țigaretele cu arome
sunt populare ar fi cel mai grav afectate de  măsurile propuse de Comisie, în timp ce 
acestea nu ar avea, practic, niciun efect asupra piețelor din celelalte state membre. 
Această măsură este disproporționată și ar trebui, prin urmare, eliminată.

Amendamentul 271
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi,
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia,
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă
dulce, de fructe sau de tipul produselor de 
cofetărie care diferă de tutun sau un gust 
care poate fi deosebit de cel al tutunului și 
care este determinată de o aromă sau de o 
combinație de arome, perceptibile înainte 
sau în momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun; În sensul acestei 
definiții, se presupune că tutunul și 
mentolul nu au un gust dulce, de fructe 
sau de tipul produselor de cofetărie. 

Or. de

Justificare

Pentru a asigura funcționarea pieței, producătorilor de produse din tutun trebuie să li 
se permită să concureze în mod echitabil pentru obiceiurile consumatorilor, prin 
elaborarea de noi produse și făcând clar distincția între produsele proprii și cele ale 
competitorilor lor. 

Amendamentul 272
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia,
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, care 
sunt perceptibili înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

Or. de

Amendamentul 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o 
aromă sau un gust care pot fi deosebite de 
cele ale tutunului și care sunt determinate 
de un aditiv sau de o combinație de aditivi,
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă dominantă care nu conține 
tutun” înseamnă o aromă sau un gust care 
pot fi deosebite în mod vizibil de cele ale 
tutunului și ale mentolului și care sunt 
determinate de un aditiv sau de o 
combinație de aditivi, evidenți în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. en

Justificare

Termenii folosiți nu sunt exacți și pot fi, astfel, interpretabili. În ceea ce privește 
mentolul, aceste produse sunt consumate în special de către adulți și nu de către 
minori, fiind, astfel, străine obiectivelor urmărite de prezenta directivă. Mai mult 
decât atât, interzicerea mentolului ar putea avea ca efect recurgerea, din partea 
consumatorilor, la comerțul ilicit pentru achiziționarea acestor produse, cu un impact 
negativ corespunzător asupra consumului legal și, astfel, asupra cultivării de tutun 
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necesar pentru această gamă de produse.  

Amendamentul 274
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul,
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, ierburile, 
dulciurile sau vanilia, perceptibile înainte 
sau în momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. en

Amendamentul 275
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul,
dulciurile, mentolul sau vanilia,
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului de către toată lumea și care sunt 
determinate de un aditiv sau de o 
combinație de aditivi, incluzând fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul sau
dulciurile, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. fr
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Justificare

Este de preferat să nu se menționeze arome specifice dacă lista nu este exhaustivă.  
Mai mult decât atât, vanilia ar putea fi inclusă la condimente, în timp ce mentolul, 
având în vedere impactul său în cazul consumului de către fete și femei tinere în 
special, merită o atenție specială și o definiție specifică.

Amendamentul 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Amendamentul 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
perceptibili înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
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dulciurile, mentolul sau vanilia,
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

tutun;

Or. en

Amendamentul 278
Jutta Haug

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul,
dulciurile, mentolul sau vanilia,
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul sau
dulciurile, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. en

Amendamentul 279
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului sau ale mentolului care sunt 
determinate de un aditiv sau de o 
combinație de aditivi, incluzând 
neexhaustiv fructele, condimentele, 
ierburile, alcoolul, dulciurile sau vanilia, 



AM\935756RO.doc 19/66 PE510.713v01-00

RO

perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

Or. de

Amendamentul 280
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului sau ale mentolului care sunt 
determinate de un aditiv sau de o 
combinație de aditivi, incluzând 
neexhaustiv fructele, condimentele, 
ierburile, alcoolul, dulciurile, mentolul sau 
vanilia, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. pt

Amendamentul 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul,
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, dulciurile 
sau vanilia, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun. Aromele tradiționale 
ale produselor din tutun, precum 
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mentolul, nu sunt considerate drept 
arome caracteristice.

Or. en

Justificare

Nu au fost încă demonstrate efectele mentolului asupra comportamentului tinerilor, 
nu ar trebui inclus în directivă drept aromă caracteristică, ci drept țigaretă 
convențională. Scopul acestei interdicții este acela de a determina tinerii să nu 
înceapă să fumeze, ceea ce nu a fost demonstrat în cazul mentolului.  

Amendamentul 282
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și ale mentolului care sunt 
determinate de un aditiv sau de o 
combinație de aditivi, incluzând 
neexhaustiv fructele, condimentele, 
ierburile, alcoolul, dulciurile sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

Or. en

Justificare

A permite introducerea pe piață a produselor mentolate este în concordanță cu 
abordarea USA urmată de propunere și elimină un risc semnificativ privind comerțul 
ilicit în țările unde cota produselor mentolate este ridicată. 

Amendamentul 283
Martina Anderson
în numele Grupului GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o 
aromă sau un gust care pot fi deosebite de 
cele ale tutunului și care sunt determinate 
de un aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă” înseamnă o aromă sau un gust
care pot fi deosebite de cele ale tutunului și 
care sunt determinate de un aditiv sau de o 
combinație de aditivi, incluzând 
neexhaustiv fructele, condimentele, 
ierburile, alcoolul, dulciurile, mentolul sau 
vanilia, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să abordeze aromele ca atare și nu doar aromele 
„caracteristice”.

Amendamentul 284
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului sau ale mentolului care sunt 
determinate de un aditiv sau de o 
combinație de aditivi, incluzând 
neexhaustiv fructele, condimentele, 
ierburile, alcoolul, dulciurile sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun; 

Or. cs
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Amendamentul 285
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „aromă mentolată” înseamnă o aromă 
caracteristică pe baza de mentă, prezentă 
într-un număr mare de țigarete produse, 
care, la depășirea nivelului de 0,3%, se 
simte la fiecare inhalare de fum.  

Or. fr

Justificare

Este necesară o definiție specială a aromei mentolate, întrucât mentolul este o 
substanță de plecare importantă, cu atât mai mult cu cât este singura care este 
declarată în mod explicit consumatorului.

Amendamentul 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „țigară de foi” înseamnă un trabuc cu 
dimensiuni mici, cu un diametru de până 
la 8 mm;

eliminat

Or. en

Amendamentul 287
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „țigară de foi” înseamnă un trabuc cu 
dimensiuni mici, cu un diametru de până 
la 8 mm;

eliminat

Or. de

Justificare

O „țigară de foi” este doar un tip de țigaretă; o definiție separată nu este, prin 
urmare, necesară.

Amendamentul 288
Timothy Kirkhope

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „țigară de foi” înseamnă un trabuc cu 
dimensiuni mici, cu un diametru de până 
la 8 mm;

eliminat

Or. en

Amendamentul 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „țigară de foi” înseamnă un trabuc cu 
dimensiuni mici, cu un diametru de până 
la 8 mm;

8. „țigară de foi” înseamnă un trabuc 
subțire cu dimensiuni mici;

Or. de
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Amendamentul 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „țigară de foi” înseamnă un trabuc cu 
dimensiuni mici, cu un diametru de până 
la 8 mm;

8. „țigară de foi” înseamnă un rulou din 
tutun consumat prin intermediul unui 
proces de combustie și definit la articolul 
4 din Directiva 2011/64/UE a Consiliului 
din 21 iunie 2011 privind structura și 
ratele accizelor aplicate tutunului 
prelucrat;

Or. es

Justificare

Definiția unei „țigări de foi” prevăzută de directivă nu este coerentă cu cea 
prevăzută de legislația în vigoare în UE începând cu 2011, în conformitate cu 
Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele 
accizelor aplicate tutunului prelucrat.

Amendamentul 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. țigaretele electronice sunt produse de 
consum electric, cu ajutorul cărora 
fumătorul inhalează o soluție lichidă din 
vapori ce conțin, printre alte substanțe, 
nicotină, propilenglicol și glicerină și care 
îi permit utilizatorului să simuleze 
fumatul;  

Or. en

Justificare

Țigaretele electronice sunt folosite în primul rând de fumători, foști fumători sau 
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fumători care încearcă să renunțe la fumat.  Acestea sunt mai puțin periculoase și 
mai puțin toxice decât țigaretele tradiționale. Cu toate acestea, în momentul inhalării, 
țigaretele electronice degajă nicotină și alte substanțe cu potențial dăunător. 

Amendamentul 292
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „vânzări transfrontaliere la distanță” 
înseamnă un serviciu de vânzări la distanță 
în cadrul căruia, în momentul în care
consumatorul comandă produsul,
consumatorul se află într-un alt stat 
membru decât statul membru sau țara terță
în care este stabilit punctul de vânzare cu 
amănuntul; un punct de vânzare cu 
amănuntul este considerat ca fiind stabilit 
într-un stat membru:

11. „vânzări transfrontaliere la distanță” 
înseamnă un serviciu de vânzări la distanță 
în cadrul căruia consumatorul final
comandă produsul, acesta urmând să fie 
livrat într-un alt stat membru decât statul 
membru în care este stabilit punctul de 
vânzare cu amănuntul; un punct de vânzare 
cu amănuntul este considerat ca fiind 
stabilit într-un stat membru:

Or. cs

Amendamentul 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „vânzări transfrontaliere la distanță” 
înseamnă un serviciu de vânzări la distanță 
în cadrul căruia, în momentul în care 
consumatorul comandă produsul, 
consumatorul se află într-un alt stat 
membru decât statul membru sau țara terță 
în care este stabilit punctul de vânzare cu 
amănuntul; un punct de vânzare cu 
amănuntul este considerat ca fiind stabilit 

11. „vânzări transfrontaliere la distanță” 
înseamnă un serviciu de vânzări la distanță 
în cadrul căruia, în momentul în care 
consumatorul comandă produsul, 
consumatorul se află într-un alt stat 
membru decât statul membru sau țara terță 
în care este stabilit punctul de vânzare cu 
amănuntul;
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într-un stat membru:

Or. it

A se vedea amendamentele la articolul 16.

Amendamentul 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul unei persoane fizice – dacă 
ea/el are sediul activităților economice în 
statul membru respectiv;

eliminat

Or. it

A se vedea amendamentele la articolul 16.

Amendamentul 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în alte cazuri – dacă are sediul social, 
administrația centrală sau sediul 
activităților economice, inclusiv o 
sucursală, agenție sau orice altă unitate 
economică, în statul membru respectiv;

eliminat

Or. it

A se vedea amendamentele la articolul 16.

Amendamentul 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Producătorii de țigarete electronice 
ar trebui să furnizeze informații 
cuprinzătoare cu privire la diferitele 
ingrediente conținute de produsele lor, 
efectele vaporizării de nicotină, precum și 
cu privire la orice alte efecte asupra 
sănătății umane în urma inhalării de 
substanțe cu potențial cancerigen. 

Or. en

Justificare

Ar trebui să se furnizeze informații clare și evaluări referitoare la impactul asupra 
sănătății a ingredientelor și substanțelor conținute în țigaretele electronice, pentru a 
permite statelor membre și Comisiei să aplice funcția de reglementare 
corespunzătoare.  

Amendamentul 297
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Justificare

Țigaretele cu o aromă și un gust caracteristice au devenit populare (adică reprezintă 
o parte însemnată a pieței de produse din tutun) într-un număr redus de state membre 
ale UE.  În unele state, popularitatea țigaretelor cu arome este neglijabilă, în timp ce 
în altele este inexistentă. Din acest motiv, piețele statelor unde țigaretelor cu arome 
sunt populare ar fi cel mai grav afectate de  măsurile propuse de Comisie, în timp ce 
acestea nu ar avea, practic, niciun efect asupra piețelor din celelalte state membre. 
Această măsură este disproporționată și ar trebui, prin urmare, eliminată.



PE510.713v01-00 28/66 AM\935756RO.doc

RO

Amendamentul 298
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Pentru a alinia propunerea la faptul că definiția numărul 2, „aditiv” trebuie 
eliminată.

Amendamentul 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „aromă” înseamnă un aditiv care 
conferă aromă și/sau gust, cu excepția 
mentolului;

Or. es

Justificare

Țigaretele mentolate sunt foarte răspândite în anumite țări, în general fiind 
consumate mai degrabă de persoane în vârstă. Interzicerea mentolului ar putea 
încuraja traficul pe piața neagră. Totodată, în țări cu o politică foarte restrictivă de 
consum al tutunului mentolul nu este interzis.

Amendamentul 300
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

„Aditivii” sunt deja definiți la articolul 2 din Directiva 2001/37/CE.

Amendamentul 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „ingredient” înseamnă un aditiv și
tutun;

Or. de

Amendamentul 302
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „ingredient” înseamnă orice substanță,
în afară de frunze de tutun și alte părți 
naturale, prelucrate sau neprelucrate, ale 
plantelor de tutun, folosite în producerea 
sau pregătirea unui produs din tutun, 
inclusiv hârtia, filtrul, cerneala, capsulele și 
adezivii și este prezentă într-un produs 
din tutun finit, inclusiv în formă 
modificată;

Or. de

Justificare

Definiția ingredientelor este mult mai largă decât cea din orientările parțiale ale 
CCCT, care prevăd includerea tuturor substanțelor adăugate produsului în mod 
deliberat în timpul procesului de producție.

Amendamentul 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „ingredient” înseamnă orice substanță
utilizată în producerea sau prepararea 
unui produs din tutun sau a unui 
component al acestuia (inclusiv hârtia, 
filtrul, cerneala, capsulele și adezivii) și 
care este încă prezent în produsul din 
tutun finit;

Or. it

Justificare

Conform directivei în vigoare privind produsele din tutun, definiția „ingredientului” 
nu ar trebui să includă frunzele de tutun, reziduuri de produse de protecție a culturii 
sau de pachet, ci doar alte substanțe decât tutunul, prezente în produsul finit.
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Amendamentul 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, 
precum și orice substanță prezentă într-un 
produs din tutun finit, inclusiv hârtia, 
filtrul, cerneala, capsulele și adezivii;

Or. en

Justificare

Frunzele de tutun nu ar trebui să fie considerate ingrediente, întrucât fac parte 
integrantă din produs și nu sunt adăugate, v. articolul 2 din Directiva 2001/37/CE în 
vigoare.

Amendamentul 305
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, 
precum și orice substanță prezentă într-un 
produs din tutun finit, inclusiv hârtia, 
filtrul, cerneala, capsulele și adezivii;

Or. cs
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Amendamentul 306
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, (cu 
excepția frunzelor de tutun și alte părți 
naturale, prelucrate sau neprelucrate, ale 
plantelor de tutun), precum și orice 
substanță prezentă într-un produs din tutun 
finit, inclusiv hârtia, filtrul, cerneala, 
capsulele și adezivii;

Or. es

Amendamentul 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, 
precum și orice substanță prezentă într-un 
produs din tutun finit, inclusiv hârtia, 
filtrul, cerneala, capsulele și adezivii;

Or. it

Justificare

În conformitate cu abordarea Comisiei privind revizuirea Directivei 2001/110/CE 
(Directiva privind mierea), este important de distins între ingredientele dintr-un 
produs și constituentele sale naturale. Tutunul ar trebui, prin urmare, să fie 
considerat drept un component al produselor din tutun.
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Amendamentul 308
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „tutun reconstituit”: rezultatul 
îmbunătățirii diferitelor părți ale plantei 
de tutun după treierat și producerea de 
produse din tutun, folosite ca foițe sau foi 
individuale ce fac parte din amestecul de 
tutun pentru țigarete și alte produse din 
tutun;

Or. en

Justificare

În directivă sunt propuse numeroase definiții. Necesitatea definirii „tutunului 
reconstituit” provine din cea de îmbunătățire a cunoștințelor publicului cu privire la 
astfel de produse.

Amendamentul 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18b. „tutun” înseamnă frunze și alte părți 
prelucrate sau neprelucrate ale plantelor 
de tutun, inclusiv tutun expandat și 
reconstituit.

Or. d

Amendamentul 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

(A se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (18).

Amendamentul 311
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 312
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 313
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 314
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

19. „nivel maxim” sau „cantitate maximă” 
înseamnă conținutul sau emisiile maxime 
pentru o substanță dintr-un produs din 
tutun;

Or. de

Justificare

Nu are sens să se precizeze un nivel maxim al emisiilor de zero. În plus, nu toate 
substanțele sunt măsurate în grame.

Amendamentul 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Stabilirea nivelurilor maxime cu includerea valorii zero poate discrimina unele 
varietăți cultivate de frunze de tutun și, prin urmare, unii cultivatori, putând în cele 
din urmă să conducă la o interdicție a unor întregi categorii de produse. Aceasta ar 
genera eventuale conflicte cu acordurile comerciale internaționale semnate de UE 
sau de statele sale membre cu țările terțe.

Amendamentul 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

O „cantitate maximă de emisii inclusiv zero” poate acoperi toate produsele din tutun 
aflate actualmente pe piață.

Amendamentul 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
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Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 318
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „produse care conțin nicotină” 
înseamnă un produs utilizabil pentru 
consum de către consumatori prin inhalare, 
ingestie sau prin alte metode și la care 
nicotina este fie adăugată în timpul 
procesului de fabricație, fie este 
autoadministrată de către utilizator 
înainte sau în timpul consumului;

22. „produs care conține nicotină” 
înseamnă un produs utilizabil pentru 
consum de către consumatori prin inhalare, 
ingestie sau prin alte metode, care nu 
conține tutun și nu este un medicament în 
sensul Directivei 2001/83/CE;

Or. de

Amendamentul 319
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. ”categorie nouă de produse din tutun” 
înseamnă un produs din tutun altul decât 
țigareta, tutunul de rulat, tutunul de pipă, 

23. „produs din tutun cu risc scăzut” 
înseamnă un produs din tutun dezvoltat sau 
comercializat ca produs cu un grad mai 
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tutunul pentru narghilea, trabucurile, 
țigările de foi, tutunul de mestecat, tutunul 
pentru uz nazal, tutunul pentru uz oral, 
introdus pe piață după intrarea în vigoare a 
prezentei directive;

scăzut de risc sau care, conform 
declarației fabricantului, este mai puțin 
dăunător;

Or. de

Amendamentul 320
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. ”categorie nouă de produse din tutun” 
înseamnă un produs din tutun altul decât 
țigareta, tutunul de rulat, tutunul de pipă, 
tutunul pentru narghilea, trabucurile, 
țigările de foi, tutunul de mestecat, 
tutunul pentru uz nazal, tutunul pentru uz 
oral, introdus pe piață după intrarea în 
vigoare a prezentei directive;

23. „produs din tutun cu risc redus” 
înseamnă un produs din tutun care este 
comercializat ca reducând riscurile de 
îmbolnăvire legate de consumul 
produselor convenționale din tutun;

Or. it

Amendamentul 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. ”categorie nouă de produse din tutun” 
înseamnă un produs din tutun altul decât 
țigareta, tutunul de rulat, tutunul de pipă, 
tutunul pentru narghilea, trabucurile, 
țigările de foi, tutunul de mestecat, tutunul 
pentru uz nazal, tutunul pentru uz oral, 
introdus pe piață după intrarea în vigoare a 

(Nu privește versiunea în limba română)
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prezentei directive;

Or. it

Justificare

Amendament lingvistic la textul italian.  Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „produs din tutun cu risc redus” 
înseamnă un produs din tutun nou, cu un 
efect limitat asupra sănătății atestat de 
dovezi științifice; 

Or. it

Justificare

Campaniile de informare și prevenire cu privire la efectele dăunătoare ale tutunului 
asupra sănătății sunt singurul mijloc eficace de a descuraja consumul acestuia, în 
special în rândul tinerilor. În cazul fumătorilor care fumează foarte mult, produsele 
din tutun care prezintă un risc mai scăzut, dovedit științific, pot oferi o soluție prin 
limitarea efectelor dăunătoare asupra persoanelor care decid totuși să continue să 
fumeze. 

Amendamentul 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. „ambalaj exterior de transport” 
înseamnă orice ambalaj care conține mai 
multe pachete unitare, în care sunt 
transportate produsele din tutun de la 
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fabricant la operatorul economic următor, 
înainte de a fi plasate pe piață, cum ar fi 
cartușele, cutiile și paleții;

Or. en

Justificare

Pentru a respecta prevederile Protocolului OMS la CCCT privind eliminarea 
comerțului ilicit cu produse din tutun, ar trebui să existe identificatori unici pe orice 
ambalaj exterior folosit pentru transport, inclusiv pe cartușe, cutii și paleți.

Amendamentul 324
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. „ambalaj exterior de transport” 
înseamnă orice ambalaj care conține mai 
multe pachete unitare, în care sunt 
transportate produsele din tutun de la 
fabricant la operatorul economic următor, 
înainte de a fi plasate pe piață, cum ar fi 
cartușele, cutiile și paleții;

Or. en

Justificare

Definiția pe care o dă Comisia „ambalajului exterior” se referă doar la ambalajele 
care sunt introduse pe piață, de exemplu ambalajele care conțin mai multe pachete. 
Intenția de „Protocolul OMS pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din 
tutun” este plasarea unor identificatori unici și pe cartușe, cutii și paleți.

Amendamentul 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta 
Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea produselor la dispoziția 
consumatorilor din Uniune, cu sau fără 
plată, inclusiv prin vânzare la distanță; în 
cazul vânzărilor transfrontaliere la 
distanță, produsul este considerat introdus 
pe piață în statul membru unde este 
localizat consumatorul;

25. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea produselor la dispoziția 
consumatorilor din Uniune, cu sau fără 
plată;

Or. it

Justificare

Vânzările transfrontaliere la distanță ar periclita siguranța consumatorilor - în 
special a minorilor - și ar favoriza vânzările ilegale de produse din tutun.

Amendamentul 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea produselor la dispoziția 
consumatorilor din Uniune, cu sau fără 
plată, inclusiv prin vânzare la distanță; în 
cazul vânzărilor transfrontaliere la 
distanță, produsul este considerat introdus 
pe piață în statul membru unde este 
localizat consumatorul;

25. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea produselor la dispoziția 
consumatorilor din Uniune, cu sau fără 
plată;

Or. it

A se vedea amendamentele la articolul 16.

Amendamentul 327
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „tutun de pipă” înseamnă tutun 
consumat prin intermediul unui proces de 
combustie și conceput exclusiv pentru a fi 
utilizat într-o pipă;

26. „tutun de pipă” înseamnă tutun 
consumat prin intermediul unui proces de 
combustie sau încălzire și conceput 
exclusiv pentru a fi utilizat într-o pipă;

Or. cs

Amendamentul 328
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. „tutun pentru narghilea” înseamnă 
tutun destinat exclusiv utilizării în 
narghilele (hookah, shisha), compus 
dintr-un amestec umed de tutun, 
conservanți și arome, adesea cu un liant 
precum melasă sau miere;

Or. fr

Justificare

Este necesară o definiție a tutunului pentru narghilea, aceasta corespunzând 
amendamentelor care vizează includerea clară a tutunului pentru narghilea în sfera 
de aplicare a directivei.

Amendamentul 329
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „tutun de rulat” înseamnă tutun care 28. „tutun de rulat” înseamnă tutun care 
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poate fi utilizat pentru confecționarea de 
țigarete de către consumatori sau la 
punctele de vânzare cu amănuntul;

poate fi utilizat pentru confecționarea de 
țigarete de către consumatori;

Or. fr

Justificare

Eliminarea urmărește să evite legitimarea unei practici frauduloase: Comercianții cu 
amănuntul nu sunt autorizați să confecționeze țigarete pentru a le vinde.

Amendamentul 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „tutun de rulat” înseamnă tutun care 
poate fi utilizat pentru confecționarea de 
țigarete de către consumatori sau la 
punctele de vânzare cu amănuntul;

28. „tutun de rulat” înseamnă tutun care 
poate fi utilizat pentru confecționarea de 
țigarete de către consumatori și care este 
definit și șa articolul 5 alineatul (2) din 
Directiva Consiliului 2011/64/UE din 21 
iunie 2011 privind structura și ratele 
accizelor aplicate tutunului prelucrat1;

____________
1 JO L 176, 5.7.2011, p. 24.

Or. en

Justificare

Definiția „tutunului de rulat” trebuie aliniată cu Directiva Consiliului 2011/64/UE.
Definiții diferite ale „tutunului de rulat” în directive diferite vor crea confuzie.
Punctele de vânzare cu amănuntul nu confecționează țigarete.

Amendamentul 331
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „tutun de rulat” înseamnă tutun care 
poate fi utilizat pentru confecționarea de 
țigarete de către consumatori sau la 
punctele de vânzare cu amănuntul;

28. „tutun de rulat” înseamnă tutun care 
poate fi utilizat pentru rularea manuală de 
țigarete de către consumatori sau la 
punctele de vânzare cu amănuntul;

Or. en

Amendamentul 332
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. „tutun de rulat” înseamnă tutun 
mărunțit în vrac care poate fi utilizat 
pentru confecționarea de țigarete de către 
consumatori;

Or. en

Justificare

„Tutunul de rulat” este un tutun mărunțit, de obicei în vrac, destinat în special 
confecționării țigaretelor cu ajutorului unui mic aparat.

Amendamentul 333
Timothy Kirkhope

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 
10% în cel puțin 10 state membre, pe baza 

eliminat
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datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor 
studii de prevalență echivalente;

Or. en

Amendamentul 334
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4);
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor 
studii de prevalență echivalente;

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin cinci state membre, 
reprezentând cel puțin 5% din populația 
UE, pe baza datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4) sau 
pe baza unor studii de prevalență 
echivalente;

Or. fr

Justificare

Sunt necesare criterii mai exacte și mai restrânse, care să acopere o parte 
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reprezentativă din populația europeană.

Amendamentul 335
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 20%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

Or. de

Justificare

În majoritatea statelor membre, consumul anual de tabac pentru trabucuri și pipe 
este foarte scăzut. De aceea, o limită de 10% a fluctuației volumului vânzărilor ar fi 
atinsă foarte repede.

Amendamentul 336
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 20%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

Or. en

Amendamentul 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 20%
în cele mai mari 10 piețe ca volum ale 
statelor membre, pe baza datelor de 
vânzări transmise în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (4); sau o creștere a 
nivelului prevalenței în grupul de 
consumatori cu vârsta mai mică de 25 de 
ani cu cel puțin 10 puncte procentuale în 
cel puțin 10 state membre pentru respectiva 
categorie de produse pe baza raportului 
Eurobarometru ____ [această dată va fi 
stabilită la momentul adoptării directivei] 
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de prevalență echivalente; sau pe baza unor studii de prevalență 
echivalente;

Or. en

Justificare

În majoritatea statelor membre, consumul anual de tabac pentru trabucuri și pipe 
este foarte scăzut. O fluctuație de 10% a volumului vânzărilor se poate produce cu 
mare ușurință în aceste state membre.

Amendamentul 338
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 20%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

Or. de

Amendamentul 339
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4) sau 
o creștere a nivelului prevalenței în grupul 
de consumatori cu vârsta mai mică de 25 
de ani cu cel puțin 5 puncte procentuale în 
cel puțin 10 state membre pentru respectiva 
categorie de produse pe baza raportului 
Eurobarometru ____ [această dată va fi 
stabilită la momentul adoptării directivei] 
sau pe baza unor studii de prevalență 
echivalente, însă cu condiția ca aceste 
creșteri în ambele cazuri să fie de peste 
0,1% pe piața totală a produselor din 
tutun;

Or. el

Justificare

A doua condiție este asigurare faptului că sunt luate în considerare doar schimbările 
semnificative.

Amendamentul 340
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă,
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin 10 state membre într-un an 
calendaristic, pe baza unor date de vânzări 
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conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

fiabile și disponibile, transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

Or. cs

Amendamentul 341
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin cele 10 state membre cu piețele 
de cel mai mare volum, pe baza datelor de 
vânzări transmise în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (4); sau o creștere a 
nivelului prevalenței în grupul de 
consumatori cu vârsta mai mică de 25 de 
ani cu cel puțin 5 puncte procentuale în cel 
puțin cele 10 state membre cu piețele de 
cel mai mare volum pentru respectiva 
categorie de produse pe baza raportului 
Eurobarometru ____ [această dată va fi 
stabilită la momentul adoptării directivei] 
sau pe baza unor studii de prevalență 
echivalente;

Or. es
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Amendamentul 342
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10% 
în cel puțin cele 10 state membre cu 
consumul cel mai mare pe cap de locuitor, 
pe baza datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

Or. es

Amendamentul 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 25%
în întreaga Uniune, pe baza datelor de 
vânzări transmise în conformitate cu 
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conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente; 

articolul 5 alineatul (4); sau o creștere a 
nivelului prevalenței în grupul de 
consumatori cu vârsta mai mică de 25 de 
ani cu cel puțin 5 puncte procentuale în 
întreaga Uniune pentru respectiva 
categorie de produse pe baza raportului 
Eurobarometru ____ [această dată va fi 
stabilită la momentul adoptării directivei] 
sau pe baza unor studii de prevalență 
echivalente;

Or. it

Amendamentul 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „tutun pentru narghilea” înseamnă 
tutun destinat exclusiv utilizării într-o 
narghilea;

Or. ro

Amendamentul 345
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el
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Amendamentul 346
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Țigările electronice care nu sunt prezentate ca ajutoare pentru renunțarea la fumat, 
spre deosebire de terapiile de substituție pe bază de nicotină, și care nu depășesc un 
anumit nivel de nicotină, conform prevederilor articolului 18 din directivă, intră în 
sfera definiției „produselor din tutun”, deoarece țigările electronice conțin nicotină 
derivată din frunzele de tutun.

Amendamentul 347
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să includă țigările electronice în definiția „produselor din 
tutun” și a „produselor din tutun nefumigene”. Acestea conțin nicotină, care este 
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derivată din frunzele de tutun. Principalul obiectiv este ca țigările electronice să nu 
intre sub incidența Directivei privind medicamentele (Directiva 2001/83/CE), așa 
cum se sugerează la articolul 18, întrucât țigările electronice nu pot fi considerate 
medicamente.

Amendamentul 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Referirea Comisiei la OMG-uri este irelevantă în această directivă.

Amendamentul 349
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

36. „pachet unitar” înseamnă cel mai mic 
ambalaj individual al unui produs care este 
introdus pe piață. 

36. „pachet unitar” înseamnă cel mai mic 
ambalaj individual al unui produs care este 
introdus pe piață și este disponibil pentru 
consumatorul final. 

Or. en

Justificare

Pentru a diferenția pachetul unitar de un ansamblu de pachete unitare. 
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Amendamentul 350
Esther de Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

36a. „imitații ale produselor din tutun” 
înseamnă dulciuri, snackuri, jucării sau 
orice alte produse asemănătoare 
produselor din tutun care ar putea atrage 
minorii.

Or. en

Amendamentul 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

36b. „fumat pasiv” înseamnă inhalarea 
involuntară a fumului rezultat din 
combustia țigaretelor sau trabucurilor ori 
din exhalarea unuia sau mai mulți 
fumători.

Or. fr

Amendamentul 352
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 10 mg de gudron per țigaretă; (a) 12 mg de gudron per țigaretă;

Or. nl
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Amendamentul 353
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 1 mg de nicotină per țigaretă; (b) 2 mg de nicotină per țigaretă;

Or. nl

Amendamentul 354
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 10 mg de monoxid de carbon per 
țigaretă.

(c) 20 mg de monoxid de carbon per 
țigaretă.

Or. nl

Amendamentul 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 0,002 picocurii de Polonium 210

Or. en

Justificare

S-a demonstrat că poloniul este un carcinogen major conținut în tutun. Fiecare 
țigaretă conține aproximativ 0,04 picocurii (Rego, Isis, 2009). Se estimează că „cu 
fiecare fum, otrava se acumulează, ajungând până la o doză de radiere echivalentă 
cu 300 de radiografii toracice pe an, sau cu o persoană care fumează 30 de țigarete 
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pe zi” (Rego, Scientific American, 2011). O combinație de măsuri ar putea practic să 
elimine Poloniul 210 din țigarete (fertilizatori cu conținut scăzut de uraniu, spălarea 
frunzelor după recoltă, aditivi, filtre).

Amendamentul 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 358
Gaston Franco
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Toate deciziile din această directivă au un caracter politic pregnant. Toate 
modificările trebuie adoptate prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 359
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 360
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 361
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Transferul de competențe nu este în contradicție numai cu principiul subsidiarității și 
cu orice eventual temei juridic, ci și cu orientările stabilite în tratat cu privire la 
utilizarea actelor delegate (articolul 290 din TFUE) și a actelor de punere în aplicare 
(articolul 291 din TFUE).

Amendamentul 362
Morten Messerschmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

După cum se precizează clar în definiția 19 de la articolul 2, zero este un nivel maxim 
acceptabil de emisii, conferind în realitate Comisiei puterea de a interzice toate 
țigaretele printr-un act delegat. Cum directiva va fi revizuită în doar cinci ani, nu este 
necesară acordarea unei asemenea puteri Comisiei.

Amendamentul 363
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 364
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Cantitățile maxime constituie o componentă esențială a propunerii legislative și nu ar 
trebui să fie supusă unei delegări de competențe către Comisie.

Amendamentul 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella,
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Pentru aspectele esențiale ale directivei ar fi de preferat utilizarea procedurii 
legislative ordinare.

Amendamentul 367
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 368
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 

eliminat
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pentru a adapta cantitățile maxime 
menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel 
internațional.

Or. es

Justificare

Adaptarea cantităților maxime de emisii nu poate fi considerată o simplă chestiune 
tehnică, rezolvabilă prin acte delegate.

Amendamentul 369
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă ar fi împuternicită să adopte acte delegate cu privire la cantitățile maxime, 
Comisia ar putea modifica unilateral și în mod esențial directiva, drept pentru care 
orice modificare a cantităților maxime ar trebui să treacă prin procedura de 
codecizie.

Amendamentul 370
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 3 alineatul (2) conține elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu 
intră în domeniul de aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este de a nu lăsa statelor membre și Comisiei 
posibilitatea de a schimba conținutul maxim de gudron, nicotină, monoxid de carbon 
și alte emisii prin intermediul unor acte delegate, independent de Parlament.  orice 
modificări substanțiale ale acestor cantități pot afecta sectorul tutunului, care este în 
creștere. Acest lucru este valabil în special pentru nicotină, care este o componentă 
importantă a tutunului Burley.

Amendamentul 372
Georgios Koumoutsakos
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pentru a adapta cantitățile maxime 
menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel internațional, 
se adoptă procedura legislativă uzuală. 

Or. el

Justificare

Pentru a adapta cantitățile maxime, ar trebui utilizată procedura ordinară și nu acte 
delegate emise de către Comisie.

Amendamentul 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 374
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 

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

pentru a reduce cantitățile maxime 
menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice, 
implicațiile pentru sănătatea cetățenilor și 
tratamentele lor și standardele convenite la 
nivel internațional.

Or. en


