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Amendamentul 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 376
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale 
altor produse din tutun decât țigaretele. 

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

Or. en

Justificare

Toate deciziile din această directivă sunt decizii cu un caracter eminamente politic. Orice 
modificare trebuie făcută prin procedură legislativă ordinară.

Amendamentul 377
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale 
altor produse din tutun decât țigaretele. 
Luând în considerare standardele 
convenite la nivel internațional, în cazul 
în care sunt disponibile, precum și 
dovezile științifice și cantitățile notificate 
de statele membre, Comisia are 
competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a 
adopta și adapta cantitățile maxime 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 

eliminat
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emisiile produselor din tutun altele decât 
țigaretele, care cresc într-o măsură 
apreciabilă efectele toxice sau potențialul 
de dependență ale produselor din tutun 
peste pragul toxicității și al potențialului 
de dependență determinat de cantitățile de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon stabilite la alineatul (1).

Or. cs

Amendamentul 378
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 379
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 380
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale 
altor produse din tutun decât țigaretele. 
Luând în considerare standardele 
convenite la nivel internațional, în cazul 

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

Or. en

Justificare

Aceasta este o dispoziție esențială a directivei și, prin urmare, nu ar trebui să facă obiectul 
unei delegări de competențe către Comisie.

Amendamentul 381
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale 
altor produse din tutun decât țigaretele. 
Luând în considerare standardele 
convenite la nivel internațional, în cazul 
în care sunt disponibile, precum și 
dovezile științifice și cantitățile notificate 
de statele membre, Comisia are 
competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a 
adopta și adapta cantitățile maxime 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun altele decât 
țigaretele, care cresc într-o măsură 

eliminat
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apreciabilă efectele toxice sau potențialul 
de dependență ale produselor din tutun 
peste pragul toxicității și al potențialului 
de dependență determinat de cantitățile de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon stabilite la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Comisia ar putea să modifice directiva unilateral și fundamental, dacă este împuternicită să 
adopte acte delegate privind cantitățile maxime; prin urmare, orice altă modificare a 
cantităților maxime ar trebui mai degrabă să facă obiectul procedurii de codecizie.

Amendamentul 382
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 383
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. da

Amendamentul 384
Holger Krahmer

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

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

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.

Or. de

Justificare

Stabilirea cantităților maxime de emisii ale produselor din tutun reprezintă un element 
esențial al directivei și, de aceea, ar trebui realizată de cei doi legiuitori și nu de Comisie 
prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 385
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele. Luând 
în considerare standardele convenite la 

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

Or. de

Amendamentul 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.
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cantitățile de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon stabilite la 
alineatul (1).

Or. it

Justificare

Pentru aspectele esențiale ale directivei ar fi de preferat o procedură legislativă ordinară.

Amendamentul 387
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.

Or. de

Amendamentul 388
Andrés Perelló Rodríguez
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.

Or. es

Justificare

Adaptarea cantităților maxime ale emisiilor nu poate fi considerată un simplu aspect tehnic 
care se poate soluționa prin acte delegate.

Amendamentul 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 

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

pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.

[Text împărțit între alineatul (3) și 
alineatul (3a) pentru mai multă claritate.]

Or. it

Amendamentul 390
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele. Luând în 
considerare standardele convenite la nivel 
internațional, în cazul în care sunt 
disponibile, precum și dovezile științifice și 
cantitățile notificate de statele membre, 
Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22
pentru a adopta și adapta cantitățile 
maxime pentru alte emisii ale țigaretelor și 
pentru emisiile produselor din tutun altele 

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

apreciabilă efectele toxice sau potențialul 
de dependență ale produselor din tutun 
peste pragul toxicității și al potențialului de 
dependență determinat de cantitățile de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon stabilite la alineatul (1).

Or. el

Justificare

Pentru a adapta aceste cantități maxime, ar trebui urmată procedura legislativă ordinară în 
locul adoptării de acte delegate de către Comisie.

Amendamentul 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Justificare

Scopul este de a împiedica Comisia și statele membre să utilizeze actele delegate pentru a 
adapta cantitățile maxime de gudron, de nicotină și de monoxid de carbon și de alte emisii 
fără a consulta Parlamentul European. Orice modificare substanțială a acestor cantități 
poate afecta culturile, în special în ceea ce privește nicotina. Tutunul Burley are un conținut 
de nicotină mai ridicat.

Amendamentul 392
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 393
Christel Schaldemose
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia stabilește cantități maxime 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun altele decât 
țigaretele care au un efect nociv sau de 
dependență, luând în considerare 
standardele convenite la nivel 
internațional, în cazul în care sunt 
disponibile, precum și dovezile științifice. 
De asemenea, Comisia asigură elaborarea 
de metode de înregistrare cu privire la 
respectarea acestor cantități. Statele 
membre pot stabili alte cantități maxime 
decât cele stabilite de Comisie, dacă 
acestea asigură un nivel mai ridicat de 
protecție a sănătății consumatorilor.

Or. da

Justificare

Elaborarea de standarde și de cunoștințe privind emisiile individuale nu este foarte avansată, 
iar statele membre nu au adesea capacitatea de a conduce această elaborare de dovezi 
științifice în legătură cu stabilirea cantităților. În plus, cantitățile sunt de obicei armonizate 
la nivelul UE. Faptul că nu există cantități comune pentru alte produse decât țigaretele poate 
crea în plus o percepție greșită în rândul consumatorilor potrivit căreia alte produse din 
tutun nu sunt la fel de nocive.

Amendamentul 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a adapta cantitățile 
prevăzute la alineatul (3):



PE510.714v01-00 18/69 AM\935757RO.doc

RO

(a) la standardele convenite la nivel 
internațional, în cazul în care sunt 
disponibile; sau
(b) în cazul în care dovezile științifice 
demonstrează că pot crește într-o măsură 
apreciabilă efectele toxice sau potențialul 
de dependență ale produselor din tutun 
peste pragul toxicității și al potențialului 
de dependență determinat de cantitățile de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon stabilite la alineatul (1).

Or. it

Justificare

Text împărțit între alineatul (3) și alineatul (3a), cu reformulare a celui din urmă, pentru mai 
multă claritate.

Amendamentul 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitățile de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon ale țigaretelor se 
măsoară pe baza standardelor ISO 4387 
pentru gudron, 10315 pentru nicotină și 
8454 pentru monoxid de carbon.

eliminat

Or. en

Amendamentul 396
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Testele de verificare a valabilității 
rezultatului furnizat de societățile din 
sectorul tutunului se realizează periodic 
de către laboratoare independente de 
testare, monitorizate de autoritățile 
competente ale statelor membre.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este inspirat din documentul de poziție al Societății Europene de 
Cardiologie.

Amendamentul 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia solicită ISO să elaboreze un 
standard pentru măsurarea poloniului 
210 din tutun.

Or. en

Justificare

Există deja un standard ISO pentru măsurarea activității poloniului 210 în apă 
(ISO 13161:2011). Ar trebui să fie posibil să se elaboreze un standard pentru măsurarea 
poloniului 210 din tutun pe baza acestui standard. Comisia ar trebui să solicite ISO să 
elaboreze un astfel de standard.

Amendamentul 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Măsurătorile menționate la alineatul (1) se 
efectuează sau se verifică de către 
laboratoarele de testare autorizate și 
monitorizate de autoritățile competente ale 
statelor membre.

Măsurătorile menționate la alineatul (1) se 
efectuează sau se verifică de către 
laboratoare independente de testare,
autorizate și monitorizate de autoritățile 
competente ale statelor membre.

Or. ro

Amendamentul 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre trimit Comisiei o listă cu 
laboratoarele autorizate, precizând 
criteriile utilizate pentru autorizare și 
mijloacele de monitorizare aplicate, pe 
care o actualizează ori de către ori survine 
o modificare. Comisia publică lista cu 
laboratoarele autorizate, astfel cum sunt 
indicate de statele membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trimit Comisiei o listă cu 
laboratoarele autorizate, precizând criteriile 
utilizate pentru autorizare și mijloacele de 
monitorizare aplicate, pe care o 
actualizează ori de către ori survine o 
modificare. Comisia publică lista cu 
laboratoarele autorizate, astfel cum sunt 
indicate de statele membre.

Statele membre trimit Comisiei o listă cu 
laboratoarele autorizate, precizând criteriile 
utilizate pentru autorizare, orice legătură 
economică pe care laboratoarele ar putea 
să o aibă și mijloacele de monitorizare 
aplicate, pe care o actualizează ori de către 
ori survine o modificare. Statele membre 
documentează independența 



AM\935757RO.doc 21/69 PE510.714v01-00

RO

laboratoarelor. Laboratoarele pot fi 
supuse unor verificări suplimentare, dacă 
Comisia dorește acest lucru, iar Comisia 
poate decide să excludă un laborator. 
Comisia publică lista cu laboratoarele 
autorizate, astfel cum sunt indicate de 
statele membre.

Or. da

Amendamentul 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 402
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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internațional.

Or. en

Justificare

Toate deciziile din această directivă sunt decizii cu un caracter eminamente politic. Orice 
modificare trebuie făcută prin procedură legislativă ordinară.

Amendamentul 403
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 404
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. de

Justificare

Delegarea de competențe contrazice nu doar principiul subsidiarității și orice temei juridic, 
ci și principiile 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 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Scopul este de a împiedica Comisia și statele membre să utilizeze actele delegate pentru a 
adapta cantitățile maxime de gudron, de nicotină și de monoxid de carbon și de alte emisii 
fără a consulta Parlamentul European. Orice modificare substanțială a acestor cantități 
poate afecta culturile, în special în ceea ce privește nicotina. Tutunul Burley are un conținut 
de nicotină mai ridicat.

Amendamentul 406
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22
pentru a adapta metodele de măsurare a 

(3) Pentru a adapta metodele de măsurare a 
cantităților de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon, luând în considerare 
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cantităților de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon, luând în considerare 
progresele științifice și tehnice, precum și 
standardele convenite la nivel internațional.

progresele științifice și tehnice, precum și 
standardele convenite la nivel internațional, 
se urmează procedura legislativă 
ordinară.

Or. el

Justificare

Pentru a adapta metodele de măsurare a cantităților de gudron, nicotină și monoxid de 
carbon, ar trebui urmată procedura legislativă ordinară în locul adoptării de acte delegate 
de către Comisie.

Amendamentul 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 408
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Toate deciziile din această directivă sunt decizii cu un caracter eminamente politic. Orice 
modificare trebuie făcută prin procedură legislativă ordinară.

Amendamentul 409
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 410
Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Delegarea de competențe contrazice nu doar principiul subsidiarității și orice temei juridic, 
ci și principiile 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 411
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. da
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Amendamentul 412
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre notifică Comisiei 
metodele de măsurare pe care le utilizează 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun altele decât 
țigaretele. Pe baza acestor metode și luând 
în considerare progresele științifice și 
tehnice, precum și standardele convenite la 
nivel internațional, pentru a adopta și a 
adapta metodele de măsurare, se urmează 
procedura legislativă ordinară.

Or. el

Justificare

Pentru a adopta și a adapta metodele de măsurare, ar trebui urmată procedura legislativă 
ordinară în locul adoptării de acte delegate de către Comisie.

Amendamentul 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei 
metodele de măsurare pe care le utilizează 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun altele decât 
țigaretele. Pe baza acestor metode și luând 
în considerare progresele științifice și 
tehnice, precum și standardele convenite la 

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

delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adopta și a adapta metodele de 
măsurare.

Or. it

Justificare

Text împărțit între alineatul (4) și alineatul (4a) pentru mai multă claritate.

Amendamentul 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe metode armonizate pentru măsurarea lichidelor vaporizate inhalate de 
utilizatorii de țigarete electronice.

Amendamentul 415
Christel Schaldemose
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia asigură elaborarea de noi 
metode standard de măsurare cu privire la 
metodele existente pentru măsurarea 
nicotinei, a gudronului și a monoxidului 
de carbon din țigarete, metode pentru 
măsurarea altor emisii decât cele de 
nicotină, de gudron și de monoxid de 
carbon și metode pentru măsurarea 
emisiilor altor produse din tutun. Aceste 
metode de măsurare ar trebui să poată 
măsura în mod normal nivelul de 
nocivitate în raport cu bolile legate de 
fumat. Statele membre cel puțin utilizează 
metodele standard de măsurare elaborate 
de Comisie.

Or. da

Justificare

Statele membre nu au adesea capacitatea de a conduce elaborarea de noi metode standard de 
măsurare.

Amendamentul 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(A se vedea Directiva 2001/37/CE, considerentul 31.)

Amendamentul 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită autorităților lor competente o 
listă care să conțină toate ingredientele, 
precum și cantitățile corespunzătoare, 
utilizate la fabricarea produselor din 
tutun, pentru fiecare denumire de marcă 
și pentru fiecare tip, precum și emisiile și 
cantitățile lor. Fabricanții sau 
importatorii informează și autoritățile 
competente din statele membre în cauză 
în cazul în care compoziția unui produs 
este modificată astfel încât afectează 
informațiile furnizate în temeiul 
prezentului articol. Informațiile solicitate 
în temeiul prezentului articol se transmit 
înainte de introducerea pe piață a unui 
nou produs din tutun sau a unuia 
modificat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 418
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită autorităților lor competente o 

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită anual autorităților lor 
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listă care să conțină toate ingredientele, 
precum și cantitățile corespunzătoare, 
utilizate la fabricarea produselor din tutun, 
pentru fiecare denumire de marcă și pentru 
fiecare tip, precum și emisiile și cantitățile
lor. Fabricanții sau importatorii 
informează și autoritățile competente din 
statele membre în cauză în cazul în care 
compoziția unui produs este modificată 
astfel încât afectează informațiile 
furnizate în temeiul prezentului articol. 
Informațiile solicitate în temeiul 
prezentului articol se transmit înainte de 
introducerea pe piață a unui nou produs 
din tutun sau a unuia modificat.

competente o listă care să conțină toate 
ingredientele, precum și cantitățile 
corespunzătoare, utilizate la fabricarea 
produselor din tutun, pentru fiecare 
denumire de marcă și pentru fiecare tip, 
precum și emisiile lor.

Or. de

Justificare

Prin procedura de autorizare prealabilă introducerii pe piață pentru noi produse din tutun 
sau produse modificate, Comisia vrea să introducă în cadrul juridic dispozițiile prevăzute la 
articolele 9 și 10 din orientările parțiale privind CCCT care nu au caracter obligatoriu, fără 
să stabilească însă dispoziții clare cu privire la detaliile tehnice ale datelor care trebuie 
transmise și la utilizarea lor viitoare. Ca alternativă la cerința nepractică de transmitere a 
datelor la fiecare modificare a unui produs, se propune raportarea anuală.

Amendamentul 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită autorităților lor competente o 
listă care să conțină toate ingredientele, 
precum și cantitățile corespunzătoare, 
utilizate la fabricarea produselor din tutun, 
pentru fiecare denumire de marcă și pentru 
fiecare tip, precum și emisiile și cantitățile 
lor. Fabricanții sau importatorii informează 
și autoritățile competente din statele 
membre în cauză în cazul în care 

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită autorităților lor competente o 
listă care să conțină toate ingredientele, 
precum și cantitățile corespunzătoare, 
utilizate la fabricarea produselor din tutun, 
pentru fiecare denumire de marcă și pentru 
fiecare tip, precum și emisiile și cantitățile 
lor. Fabricanții sau importatorii testează și 
raportează autorităților competente ale 
statelor membre cantitățile de constituenți 
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compoziția unui produs este modificată 
astfel încât afectează informațiile furnizate 
în temeiul prezentului articol. Informațiile 
solicitate în temeiul prezentului articol se 
transmit înainte de introducerea pe piață a 
unui nou produs din tutun sau a unuia 
modificat.

nocivi și potențial nocivi (CNPN), pe baza 
listei stabilite în anexa Ia. Cu toate 
acestea, în termenele de transpunere 
descrise la articolul 25, producătorii sau 
importatorii testează și raportează cu 
privire la fiecare dintre constituenții 
prezenți în lista abreviată prezentată în 
anexa Ib. 
Fabricanții sau importatorii informează și 
autoritățile competente din statele membre 
în cauză în cazul în care compoziția unui 
produs este modificată astfel încât 
afectează informațiile furnizate în temeiul 
prezentului articol. Informațiile solicitate în 
temeiul prezentului articol se transmit 
înainte de introducerea pe piață a unui nou 
produs din tutun sau a unuia modificat.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are la bază documentul de orientare pentru industrie redactat în 
martie 2012 de Agenția pentru Alimente și Medicamente a Statelor Unite cu privire la 
modalitatea și termenele de raportare a cantităților de constituenți nocivi și potențial nocivi 
(CNPN).

Amendamentul 420
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită autorităților lor competente o 
listă care să conțină toate ingredientele, 
precum și cantitățile corespunzătoare, 
utilizate la fabricarea produselor din tutun, 
pentru fiecare denumire de marcă și pentru 
fiecare tip, precum și emisiile și cantitățile 
lor. Fabricanții sau importatorii informează 
și autoritățile competente din statele 
membre în cauză în cazul în care 

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită anual autorităților lor 
competente o listă care să conțină toate 
ingredientele, precum și cantitățile 
corespunzătoare, utilizate la fabricarea 
produselor din tutun, pentru fiecare 
denumire de marcă și pentru fiecare tip, 
precum și emisiile și cantitățile lor.
Fabricanții sau importatorii informează și 
autoritățile competente din statele membre 
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compoziția unui produs este modificată 
astfel încât afectează informațiile furnizate 
în temeiul prezentului articol. Informațiile 
solicitate în temeiul prezentului articol se 
transmit înainte de introducerea pe piață a 
unui nou produs din tutun sau a unuia 
modificat.

în cauză în cazul în care compoziția unui 
produs este modificată astfel încât 
afectează informațiile furnizate în temeiul 
prezentului articol. Informațiile solicitate în 
temeiul prezentului articol se transmit 
înainte de introducerea pe piață a unui nou 
produs din tutun sau a unuia modificat.

Or. cs

Amendamentul 421
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită autorităților lor competente o 
listă care să conțină toate ingredientele, 
precum și cantitățile corespunzătoare, 
utilizate la fabricarea produselor din tutun, 
pentru fiecare denumire de marcă și pentru 
fiecare tip, precum și emisiile și cantitățile 
lor. Fabricanții sau importatorii informează 
și autoritățile competente din statele 
membre în cauză în cazul în care 
compoziția unui produs este modificată 
astfel încât afectează informațiile furnizate 
în temeiul prezentului articol. Informațiile 
solicitate în temeiul prezentului articol se 
transmit înainte de introducerea pe piață a 
unui nou produs din tutun sau a unuia 
modificat.

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun, de 
produse care conțin nicotină și de produse 
din plante pentru fumat să transmită 
autorităților lor competente o listă care să 
conțină toate ingredientele, precum și 
cantitățile corespunzătoare, utilizate la 
fabricarea produselor din tutun, pentru 
fiecare denumire de marcă și pentru fiecare 
tip, precum și emisiile și cantitățile lor. 
Fabricanții sau importatorii informează și 
autoritățile competente din statele membre 
în cauză în cazul în care compoziția unui 
produs este modificată astfel încât 
afectează informațiile furnizate în temeiul 
prezentului articol. Informațiile solicitate în 
temeiul prezentului articol se transmit 
înainte de introducerea pe piață a unui nou 
produs din tutun sau a unuia modificat.

Or. el

Justificare

Pentru a proteja sănătatea tuturor consumatorilor în mod mai eficient și pentru a evita 
tratamentul discriminatoriu al unor produse în comparație cu altele, aceleași dispoziții ar 
trebui aplicate pentru produsele care conțin nicotină și pentru produsele din plante pentru 
fumat.
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Amendamentul 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre analizează 
ingredientele produselor din tutun în 
special din perspectiva introducerii de 
măsuri în temeiul Regulamentelor (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH) și nr. 1272/2008 
(CLP). Pe baza acestor analize și a 
principiului precauției, statele membre 
transmit Agenției Europene pentru 
Produse Chimice dosare științifice în 
special în temeiul articolului 59 
alineatul (3) și articolului 69 alineatul (4) 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și 
al articolului 37 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Statele 
membre raportează periodic Comisiei cu 
privire la măsurile avute în vedere în ceea 
ce privește ingredientele din produsele din 
tutun și acțiunile adoptate în consecință,
dacă este cazul. Comisia publică o dată la 
trei ani un raport referitor la progresele 
înregistrate de statele membre în acest 
sens.

Or. de

Justificare

Ingredientele produselor din tutun (inclusiv frunzele de tutun) ar trebui analizate în special 
din perspectiva introducerii de măsuri legate de gestionarea riscului în temeiul 
Regulamentelor REACH și CLP. Statele membre ar trebui să elaboreze, dacă este cazul, 
dosare/propuneri, pe care să le transmită Agenției în cadrul procedurilor prevăzute (în 
special cu scopul de a introduce o substanță pe lista substanțelor candidate și, ulterior, pe 
lista substanțelor aprobate sau de a introduce restricții aplicabile la nivelul întregii UE).

Amendamentul 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista este însoțită de o declarație care 
descrie motivele pentru care aceste 
ingrediente au fost incluse în respectivele 
produse din tutun. Lista indică statutul 
lor, inclusiv dacă ingredientele au fost sau 
nu înregistrate în temeiul 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), precum și clasificarea lor în 
temeiul Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și a amestecurilor. Lista este 
însoțită și de datele toxicologice de care 
fabricantul sau importatorul dispune cu 
privire la aceste ingrediente, în formă 
arsă sau nearsă după caz, menționându-
se în special efectele lor asupra sănătății 
consumatorilor și ținând cont, inter alia, 
de orice efecte de dependență. Lista este 
întocmită în ordinea descrescătoare a 
greutății fiecărui ingredient inclus în 
produs. Fabricanții și importatorii indică 
alte metode de măsurare decât cele 
utilizate pentru gudron, nicotină și 
monoxid de carbon, precum și pentru 
emisii menționate la articolul 4 
alineatul (4). Statele membre pot solicita, 
de asemenea, ca fabricanții sau 
importatorii să efectueze alte teste care ar 
putea fi stabilite de autoritățile naționale 
competente pentru a evalua efectele 
substanțelor asupra sănătății, luând în 
considerare, inter alia, potențialul de 
dependență și toxicitatea lor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 424
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista este însoțită de o declarație care 
descrie motivele pentru care aceste 
ingrediente au fost incluse în respectivele 
produse din tutun. Lista indică statutul lor, 
inclusiv dacă ingredientele au fost sau nu 
înregistrate în temeiul Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH)1, precum și clasificarea 
lor în temeiul Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor. Lista este însoțită și de 
datele toxicologice de care fabricantul sau 
importatorul dispune cu privire la aceste 
ingrediente, în formă arsă sau nearsă după 
caz, menționându-se în special efectele lor 
asupra sănătății consumatorilor și ținând 
cont, inter alia, de orice efecte de 
dependență. Lista este întocmită în ordinea 
descrescătoare a greutății fiecărui 
ingredient inclus în produs. Fabricanții și 
importatorii indică alte metode de măsurare 
decât cele utilizate pentru gudron, nicotină 
și monoxid de carbon, precum și pentru 
emisii menționate la articolul 4 
alineatul (4). Statele membre pot solicita, 
de asemenea, ca fabricanții sau 
importatorii să efectueze alte teste care ar 
putea fi stabilite de autoritățile naționale 
competente pentru a evalua efectele 
substanțelor asupra sănătății, luând în 

Lista este însoțită de o declarație care 
descrie motivele pentru care aceste 
ingrediente au fost incluse în respectivele 
produse din tutun. Lista este însoțită și de 
datele toxicologice de care fabricantul sau 
importatorul dispune cu privire la aceste 
ingrediente ale produsului din tutun, în 
formă arsă sau nearsă după caz, 
menționându-se în special efectele lor 
asupra sănătății consumatorilor și ținând 
cont, inter alia, de orice efecte de 
dependență. Lista este întocmită în ordinea 
descrescătoare a greutății fiecărui 
ingredient inclus în produs. Fabricanții și 
importatorii indică alte metode de măsurare 
decât cele utilizate în cazul țigaretelor 
pentru gudron, nicotină și monoxid de 
carbon, precum și pentru emisii menționate 
la articolul 4 alineatul (4).

                                               
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
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considerare, inter alia, potențialul de 
dependență și toxicitatea lor.

Or. de

Justificare

Menționarea înregistrării unei substanțe în conformitate cu REACH și clasificarea în temeiul 
Regulamentului nr. 1272/2008 nu prezintă nicio valoare adăugată în ceea ce privește 
evaluarea toxicității inerente a unui produs din tutun finit. În lipsa unui cadru bine armonizat, 
reglementat și fundamentat științific, statelor membre nu li se oferă nicio posibilitate de 
efectuare a altor proceduri de testare privind potențialul de dependență.

Amendamentul 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista este însoțită de o declarație care 
descrie motivele pentru care aceste 
ingrediente au fost incluse în respectivele 
produse din tutun. Lista indică statutul lor, 
inclusiv dacă ingredientele au fost sau nu 
înregistrate în temeiul Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), precum și clasificarea lor în 
temeiul Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor. Lista este însoțită și de 
datele toxicologice de care fabricantul sau 
importatorul dispune cu privire la aceste 
ingrediente, în formă arsă sau nearsă după 
caz, menționându-se în special efectele lor 
asupra sănătății consumatorilor și ținând 
cont, inter alia, de orice efecte de 
dependență. Lista este întocmită în ordinea 
descrescătoare a greutății fiecărui 
ingredient inclus în produs. Fabricanții și 

Lista este însoțită de o declarație care 
descrie motivele pentru care aceste 
ingrediente au fost incluse în respectivele 
produse din tutun. Lista indică statutul lor, 
inclusiv dacă ingredientele au fost sau nu 
înregistrate în temeiul Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), precum și clasificarea lor în 
temeiul Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor. Lista este însoțită și de 
datele toxicologice de care fabricantul sau 
importatorul dispune cu privire la aceste 
ingrediente, în formă arsă sau nearsă după 
caz, menționându-se în special efectele lor 
asupra sănătății consumatorilor și ținând 
cont, inter alia, de orice efecte de 
dependență. Lista este întocmită în ordinea 
descrescătoare a greutății fiecărui 
ingredient inclus în produs. Fabricanții și 
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importatorii indică alte metode de măsurare 
decât cele utilizate pentru gudron, nicotină 
și monoxid de carbon, precum și pentru 
emisii menționate la articolul 4 
alineatul (4). Statele membre pot solicita, 
de asemenea, ca fabricanții sau importatorii 
să efectueze alte teste care ar putea fi 
stabilite de autoritățile naționale 
competente pentru a evalua efectele 
substanțelor asupra sănătății, luând în 
considerare, inter alia, potențialul de 
dependență și toxicitatea lor.

importatorii trebuie să transmită lista 
ingredientelor, precum și toate 
informațiile de furnizat menționate mai 
sus, în decurs de un an de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive. Statele 
membre introduc sancțiuni împotriva 
fabricanților și importatorilor de produse 
din tutun care nu transmit lista 
informațiilor solicitate până la termenul 
stabilit. Fabricanții și importatorii indică 
alte metode de măsurare decât cele utilizate 
pentru gudron, nicotină și monoxid de 
carbon, precum și pentru emisii menționate 
la articolul 4 alineatul (4). Statele membre 
pot solicita, de asemenea, ca fabricanții sau 
importatorii să efectueze alte teste care ar 
putea fi stabilite de autoritățile naționale 
competente pentru a evalua efectele 
substanțelor asupra sănătății, luând în 
considerare, inter alia, potențialul de 
dependență și toxicitatea lor.

Or. de

Justificare

Pentru ca fabricanții de produse din tutun să nu amâne la nesfârșit depunerea listei, ar trebui 
stabilit un termen. În cazul nerespectării termenului, statele membre ar trebui să poată 
introduce sancțiuni.

Amendamentul 426
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură difuzarea 
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (1) pe un site internet dedicat, 
care este accesibil publicului general. În 
acest sens, statele membre țin seama în 
mod corespunzător de necesitatea de a 
proteja informațiile care constituie un 
secret comercial.

(2) Statele membre asigură difuzarea 
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (1) pe un site internet, care este 
accesibil publicului general. În acest sens, 
statele membre țin seama în mod 
corespunzător de necesitatea de a proteja 
informațiile care constituie un secret 
comercial.
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Or. cs

Amendamentul 427
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură difuzarea 
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (1) pe un site internet dedicat, 
care este accesibil publicului general. În 
acest sens, statele membre țin seama în 
mod corespunzător de necesitatea de a 
proteja informațiile care constituie un 
secret comercial.

(2) Statele membre asigură difuzarea 
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (1) pe un site internet, care este 
accesibil publicului general. În acest sens, 
statele membre țin seama în mod 
corespunzător de necesitatea de a proteja 
informațiile care constituie un secret 
comercial.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică faptul că un site internet accesibil publicului este suficient 
pentru acest scop; nu este nevoie ca statele membre să construiască un site internet complet 
nou.

Amendamentul 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, stabilește, și dacă este 
necesar, actualizează formatul de 
transmitere și difuzare a informațiilor 
precizate la alineatele (1) și (2). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, stabilește, și dacă este 
necesar, actualizează formatul de 
transmitere și difuzare a informațiilor 
precizate la alineatele (1) și (2). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21.

eliminat

Or. de

Amendamentul 430
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor să transmită studii interne 
și externe de care dispun cu privire la 
cercetarea pieței și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, incluzând tinerii, 
referitoare la ingrediente și emisii. De 
asemenea, statele membre solicită 
fabricanților și importatorilor să raporteze 
volumul anual al vânzărilor per produs, 
raportate în număr de țigarete sau de 
kilograme și per stat membru, începând 
cu anul calendaristic întreg care urmează 
după cel în care intră în vigoare prezenta 
directivă. Statele membre furnizează date 
alternative sau suplimentare privind 

eliminat
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vânzările, după caz, pentru a se asigura 
că informațiile privind volumul vânzărilor 
solicitate în temeiul prezentului alineat 
sunt fiabile și complete.

Or. de

Justificare

Utilizarea viitoare a informațiilor este neclară.

Amendamentul 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor să transmită studii interne 
și externe de care dispun cu privire la 
cercetarea pieței și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, incluzând tinerii, 
referitoare la ingrediente și emisii. De 
asemenea, statele membre solicită 
fabricanților și importatorilor să raporteze 
volumul anual al vânzărilor per produs, 
raportate în număr de țigarete sau de 
kilograme și per stat membru, începând 
cu anul calendaristic întreg care urmează 
după cel în care intră în vigoare prezenta 
directivă. Statele membre furnizează date 
alternative sau suplimentare privind 
vânzările, după caz, pentru a se asigura 
că informațiile privind volumul vânzărilor 
solicitate în temeiul prezentului alineat 
sunt fiabile și complete.

eliminat

Or. de

Amendamentul 432
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor să transmită studii interne 
și externe de care dispun cu privire la 
cercetarea pieței și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, incluzând tinerii, 
referitoare la ingrediente și emisii. De 
asemenea, statele membre solicită 
fabricanților și importatorilor să raporteze 
volumul anual al vânzărilor per produs, 
raportate în număr de țigarete sau de 
kilograme și per stat membru, începând cu 
anul calendaristic întreg care urmează după 
cel în care intră în vigoare prezenta 
directivă. Statele membre furnizează date 
alternative sau suplimentare privind 
vânzările, după caz, pentru a se asigura că 
informațiile privind volumul vânzărilor 
solicitate în temeiul prezentului alineat sunt 
fiabile și complete.

(4) Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor să raporteze volumul anual 
al vânzărilor per produs, raportate în număr 
de țigarete sau de kilograme și per stat 
membru, începând cu anul calendaristic 
întreg care urmează după cel în care intră 
în vigoare prezenta directivă. Statele 
membre furnizează date alternative sau 
suplimentare privind vânzările, după caz, 
pentru a se asigura că informațiile privind 
volumul vânzărilor solicitate în temeiul 
prezentului alineat sunt fiabile și complete.
De asemenea, statele membre pot solicita 
producătorilor să furnizeze rezumate 
operative cu privire la studiile de piață pe 
care le realizează pentru lansarea de 
produse noi, indicând grupurile-țintă 
cărora se adresează și logica comercială 
urmată, în special în ceea ce privește 
publicul tânăr.

Or. es

Amendamentul 433
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor să transmită studii interne și 
externe de care dispun cu privire la 
cercetarea pieței și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, incluzând tinerii, 
referitoare la ingrediente și emisii. De 
asemenea, statele membre solicită 
fabricanților și importatorilor să raporteze 
volumul anual al vânzărilor per produs, 
raportate în număr de țigarete sau de 

(4) Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor să transmită studii interne și 
externe de care dispun cu privire la 
cercetarea pieței și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, incluzând tinerii, 
referitoare la ingrediente și emisii. De 
asemenea, statele membre solicită 
fabricanților și importatorilor să raporteze 
volumul anual al vânzărilor per produs, 
raportate în număr de țigarete sau de 
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kilograme și per stat membru, începând cu 
anul calendaristic întreg care urmează după 
cel în care intră în vigoare prezenta 
directivă. Statele membre furnizează date 
alternative sau suplimentare privind 
vânzările, după caz, pentru a se asigura că 
informațiile privind volumul vânzărilor 
solicitate în temeiul prezentului alineat sunt 
fiabile și complete.

kilograme și per stat membru, începând cu 
anul calendaristic întreg care urmează după 
cel în care intră în vigoare prezenta 
directivă. Statele membre furnizează date 
alternative sau suplimentare privind 
vânzările, după caz, pentru a se asigura că 
informațiile privind volumul vânzărilor 
solicitate în temeiul prezentului alineat sunt 
fiabile și complete. Ingredientele se 
definesc în mod uniform în toate statele 
membre, utilizând o listă clară comună 
statelor membre.

Or. fi

Amendamentul 434
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor să transmită studii interne și 
externe de care dispun cu privire la 
cercetarea pieței și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, incluzând tinerii, 
referitoare la ingrediente și emisii. De 
asemenea, statele membre solicită 
fabricanților și importatorilor să raporteze 
volumul anual al vânzărilor per produs, 
raportate în număr de țigarete sau de 
kilograme și per stat membru, începând cu 
anul calendaristic întreg care urmează după 
cel în care intră în vigoare prezenta 
directivă. Statele membre furnizează date 
alternative sau suplimentare privind 
vânzările, după caz, pentru a se asigura că 
informațiile privind volumul vânzărilor 
solicitate în temeiul prezentului alineat sunt 
fiabile și complete.

(4) Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor să transmită studii interne și 
externe de care dispun cu privire la 
cercetarea pieței și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, incluzând tinerii și 
fumătorii cronici înrăiți, referitoare la 
ingrediente și emisii. De asemenea, statele 
membre solicită fabricanților și 
importatorilor să raporteze volumul anual 
al vânzărilor per produs, raportate în număr 
de țigarete sau de kilograme și per stat 
membru, începând cu anul calendaristic 
întreg care urmează după cel în care intră 
în vigoare prezenta directivă. Statele 
membre furnizează date alternative sau 
suplimentare privind vânzările, după caz, 
pentru a se asigura că informațiile privind 
volumul vânzărilor solicitate în temeiul 
prezentului alineat sunt fiabile și complete.

Or. el
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Justificare

O parte dintre aceste studii ar trebui să vizeze, pe lângă tineri, și fumătorii cronici.

Amendamentul 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Toate datele și informațiile de 
transmis către și de către statele membre 
în temeiul prezentului articol sunt 
furnizate în format electronic. Statele 
membre stochează informațiile în format 
electronic și asigură Comisiei accesul la 
informații în orice moment. Alte state 
membre au acces la aceste informații în 
urma unei cereri motivate. Statele 
membre și Comisia se asigură că secrete 
comerciale și alte informații confidențiale 
sunt tratate în mod confidențial.

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Toate datele și informațiile de 
transmis către și de către statele membre 
în temeiul prezentului articol sunt 
furnizate în format electronic. Statele 
membre stochează informațiile în format 
electronic și asigură Comisiei accesul la 
informații în orice moment. Alte state 
membre au acces la aceste informații în 
urma unei cereri motivate. Statele 

eliminat
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membre și Comisia se asigură că secrete 
comerciale și alte informații confidențiale 
sunt tratate în mod confidențial.

Or. de

Amendamentul 437
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Toate datele și informațiile de transmis 
către și de către statele membre în temeiul 
prezentului articol sunt furnizate în format 
electronic. Statele membre stochează 
informațiile în format electronic și asigură 
Comisiei accesul la informații în orice 
moment. Alte state membre au acces la
aceste informații în urma unei cereri 
motivate. Statele membre și Comisia se 
asigură că secrete comerciale și alte 
informații confidențiale sunt tratate în mod 
confidențial.

(5) Toate datele și informațiile de transmis 
către și de către statele membre în temeiul 
prezentului articol sunt furnizate în format 
electronic. Statele membre stochează 
informațiile în format electronic. Comisia 
și celelalte state membre au acces la
informații. Statele membre și Comisia se 
asigură că secrete comerciale și alte 
informații confidențiale sunt tratate în mod 
confidențial.

Or. cs

Amendamentul 438
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Celelalte produse din tutun nu fac 
obiectul obligației de furnizare a datelor 
legate de emisii, întrucât deocamdată nu 
există proceduri de măsurare 
corespunzătoare.

Or. de
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Amendamentul 439
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fabricanții produselor din tutun 
altele decât țigaretele și tutunul de rulat 
sunt scutiți de obligația de a furniza 
informații cu privire la emisii și cantități 
până în momentul în care va fi fost 
elaborată o metodă de măsurare 
corespunzătoare la nivelul Uniunii.

Or. de

Justificare

Conform considerentului (31) din Directiva nr. 2001/37/CE, trebuie elaborată la nivel 
comunitar o metodă standardizată de măsurare pentru produsele din tutun altele decât 
țigaretele. Comisiei i s-a solicitat elaborarea de propuneri adecvate. Până în prezent nu 
există nicio evoluție în acest sens.

Amendamentul 440
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre pot percepe taxe 
proporționale pentru medicamentele 
personalizate care vor fi necesare pentru 
pacienții care suferă de boli precum 
cancer, boli respiratorii și cardiovasculare 
și boli rare, transmise lor în temeiul 
prezentului articol.

Or. en



AM\935757RO.doc 47/69 PE510.714v01-00

RO

Amendamentul 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prezentul articol nu se aplică 
produselor din tutun altele decât țigaretele 
până când nu se adoptă metodele de 
măsurare ale UE menționate la articolul 4 
alineatul (4a).

Or. it

(A se vedea Directiva 2001/37/CE, considerentul 31.)

Amendamentul 442
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. nl

Amendamentul 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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



PE510.714v01-00 48/69 AM\935757RO.doc

RO

produs o aromă caracteristică.
Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat.

Or. en

Amendamentul 444
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic producția și 
vânzarea tuturor produselor din tutun. În 
plus, toate subvențiile pentru producția de 
tutun vor fi abrogate. 
Între timp, toate veniturile generate de 
producția și vânzarea produselor din tutun 
se cheltuiesc direct pentru asistență 
medicală și campanii de informare a 
tinerilor cetățeni cu privire la riscurile 
majore ale fumatului pentru sănătate.

Or. en

Justificare

Azbestul a fost interzis în anumite state membre deoarece conține un element cancerigen 
(extrem de dăunător pentru sănătate). Dacă produsele din tutun conțin peste 70 de astfel de 
elemente, ar trebui să interzicem fumatul cât mai repede posibil. Este o ipocrizie să generăm 
venituri masive din impozite aplicate vânzării de produse din tutun, dar în același timp să 
încercăm să interzicem treptat produsele din tutun prin directive ca aceasta. 

Amendamentul 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre interzic introducerea pe (1) Produsele din tutun pot conține doar 



AM\935757RO.doc 49/69 PE510.714v01-00

RO

piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică.

aditivii enumerați în anexa Ia.

(2) Următorii aditivi nu pot fi introduși în 
anexa Ia:
(a) substanțe care cresc efectul toxic sau 
de dependență;
(b) vitamine și alți aditivi care creează 
impresia că un produs din tutun are un 
efect benefic asupra sănătății sau prezintă 
riscuri mai mici pentru sănătate;
(c) cafeină și taurină și alți aditivi și 
compuși stimulanți care sunt asociați cu 
energia și vitalitatea;
(d) aditivi cu proprietăți colorante pentru 
emisii. 
(3) Aditivii care conferă o aromă proprie 
produselor din tutun nu pot fi utilizați în:
(a) țigarete,
(b) tutun pentru rulat,
(c) produsele din tutun nefumigene, cu 
excepția tutunului pentru uz nazal;
(d) componentele, cum ar fi filtrele, 
hârtiile, ambalajele, capsulele și adezivii, 
ale produselor din tutun care nu intră sub 
incidența literelor (a), (b) și (c).
Este interzisă utilizarea altor caracteristici 
tehnice care permit modificarea aromei 
sau a densității fumului.
(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate pentru completarea sau 
modificarea anexei Ia în conformitate cu 
articolul 22. Comisia poate stabili pentru 
toate produsele din tutun sau pentru 
anumite grupe de produse din tutun 
condiții sau limitări legate, printre altele, 
de indicație, cantități maxime, nivelul 
concentrației sau puritatea. Ea se 
bazează, în acest sens, pe avizul 
Autorității Europene pentru Siguranță 
Alimentară și are în vedere 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 
(5) Statele membre interzic introducerea pe 
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piață a produselor din tutun care conțin 
aditivi neenumerați în anexa Ia.

Or. de

Justificare

Parlamentul a solicitat deja o procedură de autorizare a aditivilor în Rezoluția sa 
[2007/2106(INI)]. O listă comună pozitivă a aditivilor creează certitudine juridică în ceea ce 
privește substanțele care pot fi utilizate în produsele din tutun. Prezentul amendament 
presupune eliminarea celorlalte alineate de la articolul 6 din propunerea Comisiei.

Amendamentul 446
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 447
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 448
Jarosław Kalinowski
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Justificare

Țigaretele cu o aromă și un gust caracteristice au devenit populare (reprezintă o parte 
însemnată a pieței produselor din tutun) într-un număr mic de state membre ale UE. În alte 
țări, popularitatea țigărilor aromate este neglijabilă, în timp ce în alte țări este inexistentă. 
Prin urmare, măsurile propuse de Comisie ar afecta cel mai mult piețele țărilor în care 
țigaretele aromate sunt populare, în timp ce pe piețele altor state membre nu ar avea practic 
nici un efect. Această măsură este neproporțională și, ca atare, ar trebui eliminată.

Amendamentul 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 450
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre interzic introducerea pe eliminat
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piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică.

Or. en

Amendamentul 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Se interzice utilizarea în produsele din 
tutun a altor aditivi decât cei enumerați în 
anexa -I sau enumerați în anexa 
respectivă însă neutilizați în conformitate 
cu condițiile stabilite în anexa respectivă. 
Anexa -I conține doar substanțe care nu 
respectă criteriile pentru clasificarea ca 
fiind periculoase în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care 
nu au ca rezultat astfel de substanțe în 
urma arderii. Anexa -I nu conține arome 
sau substanțe care îmbunătățesc 
savoarea. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru stabilirea și 
modificarea anexei -I.

Or. en

Justificare

Restricționarea exclusivă a aditivilor care dau o „aromă caracteristică” este prea limitată. 
În produsele din tutun ar trebui permiși doar aditivii care au primit o aprobare explicită. 
Toate substanțele periculoase (ca atare sau în urma arderii), orice aromă și orice aditiv care 
îmbunătățește savoarea nu ar trebui să se califice. Ultimele urmează orientările OMS, 
potrivit cărora „Părțile ar trebui să reglementeze, prin interzicere sau restricționare, 
ingredientele care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți savoarea produselor din tutun”.

Amendamentul 452
Erik Bánki
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic utilizarea 
aromelor și a substanțelor aromatizante 
definite în anexa … la prezenta directivă.
Statele membre nu interzic adaosul de 
mentol la produsele din tutun.

Or. en

Justificare

Elaborarea unei liste negative la nivelul UE ar fi o cale acceptabilă de urmat. Țigaretele 
mentolate sunt prezente pe piața din Ungaria de mult timp, întrucât aceste produse sunt 
considerate a fi tradiționale.

Amendamentul 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a țigaretelor și a tutunului de rulat
cu o aromă caracteristică comercializate ca 
atare.

Or. en

Justificare

Țigaretele pot conține anumiți aditivi, însă cine poate decide „ce este o aromă 
caracteristică”? Aspectul-cheie în acest caz este ca produsele din tutun să nu fie 
comercializate ca având o aromă caracteristică.

Amendamentul 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun care conțin 
aditivi ce produc sau eliberează o aromă
care nu este în mod predominant de 
tutun, în conformitate cu dispozițiile de la 
alineatul (2).

Or. es

Justificare

Scopul acestei directive este de a interzice aromele specifice de fructe, ierburi sau 
condimente. În acest scop, este necesar să se clarifice formularea propunerii Comisiei pentru 
a se evita interzicerea aditivilor esențiali pentru caracteristicile produsului final, cu condiția 
ca acești aditivi să nu imprime produsului final o aromă predominantă diferită de cea de 
tutun sau de mentol.

Amendamentul 455
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun care conțin 
aditivi ce produc o aromă caracteristică
care nu este cea de tutun.

Or. es

Amendamentul 456
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică, precum și a aditivilor care 
sunt destinați a fi adăugați la produsele 
din tutun după fabricarea acestora, de 
exemplu, de către consumator.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament a fost inspirat din scrisoarea Comitetului Permanent al Medicilor 
Europeni (CPME).

Amendamentul 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică; în acest scop, statele 
membre interzic utilizarea de aditivi care 
pot crește atractivitatea, toxicitatea și/sau 
potențialul de dependență al produselor 
din tutun, inclusiv, printre altele, fructe, 
condimente, ierburi, alcool, bomboane, 
mentol, vanilie, zahăr și îndulcitori.

Or. en

Amendamentul 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică, cu condiția să existe dovezi 
științifice neechivoce conform cărora 
aditivul în cauză crește toxicitatea sau 
potențialul de dependență al produsului.

Or. pl

Justificare

Utilizarea de arome caracteristice nu poate fi interzisă decât dacă există dovezi că acestea 
cresc nocivitatea unui produs din tutun. Toate produsele din tutun sunt dăunătoare sănătății, 
indiferent de aroma lor. Prin urmare, un produs nu poate fi interzis fără o justificare 
adecvată.

Amendamentul 459
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piața UE a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică.

Or. el

Amendamentul 460
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică dulce sau de bomboane.

Or. en
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Amendamentul 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun pentru fumat 
cu o aromă caracteristică.

Or. en

Justificare

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Amendamentul 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Justificare

Ca urmare a amendamentului la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 463
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun.

Or. cs

Amendamentul 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun.

Or. pl

Amendamentul 465
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre pot utiliza aditivi care sunt 
esențiali pentru fabricarea produselor din 
tutun.

Or. en

Amendamentul 466
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor.

Or. en

Amendamentul 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
zahărului sau a altor aditivi care sunt 
esențiali pentru fabricarea produselor din 
tutun.

Or. es
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Justificare

Această directivă nu ar trebui să cauzeze daune nejustificate producției europene de tutun. 
Prin urmare, este necesar să se garanteze pe viitor utilizarea ingredientelor care sunt 
esențiale pentru producție, precum zahărul, a cărui eliminare ar face imposibilă 
comercializarea soiului Burley, punând în pericol supraviețuirea multor exploatații din 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu restricționează sau nu
interzic utilizarea ingredientelor care sunt 
esențiale pentru fabricarea produselor din 
tutun, în măsura în care utilizarea 
respectivelor ingrediente nu imprimă unui 
produs o aromă caracteristică.

Or. it

Justificare

Termenul „ingredient” ar fi mai adecvat pentru a face trimitere la fabricarea de produse din 
tutun. 

Amendamentul 469
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor, cum ar fi zahărul, care sunt 
esențiali pentru fabricarea produselor din 
tutun.

Or. pl
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Justificare

Țigaretele cu o aromă și un gust caracteristice au devenit populare (reprezintă o parte 
însemnată a pieței produselor din tutun) într-un număr mic de state membre ale UE. În alte 
țări, popularitatea țigărilor aromate este neglijabilă, în timp ce în alte țări este inexistentă. 
Prin urmare, măsurile propuse de Comisie ar afecta cel mai mult piețele țărilor în care 
țigaretele aromate sunt populare, în timp ce pe piețele altor state membre nu ar avea practic 
nici un efect. Această măsură este neproporțională și, ca atare, ar trebui eliminată.

Amendamentul 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun.

Or. de

Amendamentul 471
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun, precum 
zahărul.

Or. en

Justificare

Menționarea explicită a ,,zahărului” în text ca exemplu pentru aditivii esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun va asigura o situație mai clară și va oferi o garanție 
producătorilor de tutun. Prin modificarea propusă se clarifică faptul că adăugarea de zahăr 
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continuă să fie posibilă în timpul procesului de fabricație, fiind indispensabilă pentru anumite 
soiuri de tutun (de exemplu, Burley). Acest lucru se datorează faptului că aceste soiuri își 
pierd conținutul de zahăr în cursul procesului de uscare, în timp ce alte soiuri, cum ar fi 
Virginia, îl păstrează.

Amendamentul 472
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
ingredientelor care sunt esențiale pentru 
fabricarea produselor din tutun, în măsura 
în care utilizarea acestor ingrediente nu 
imprimă unui produs o aromă 
caracteristică.

Or. de

Justificare

Consecință a eliminării definiției (2) „aditivilor”.

Amendamentul 473
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun, în măsura 
în care aditivii nu imprimă unui produs o 
aromă caracteristică. Din contră, statele 
membre se angajează să reducă la 
maximum prezența aromelor numite 
esențiale, cum ar fi anumite zaharuri cu 
efecte nocive pentru sănătate, precum 
fructoza și glucoza.
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Or. fr

Justificare

Corelat cu amendamentul propus la considerentul 17b nou cu privire la zaharurile invertite 
care pot fi periculoase pentru sănătate. Într-adevăr, această categorie de zaharuri adăugate 
este considerată de tabacologi ca fiind responsabilă pentru o mare parte din formarea de 
formaldehidă în fumul de țigară, clasificată ca fiind substanță cancerigenă din 2009 de 
Agenția internațională de cercetare în domeniul cancerului.

Amendamentul 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 475
Marit Paulsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cu excepția produselor menționate la 
articolul 15, statele membre nu interzic 
utilizarea aditivilor care sunt esențiali 
pentru fabricarea produselor din tutun, în 
măsura în care aditivii nu imprimă unui 
produs o aromă caracteristică.

Or. en
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Amendamentul 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea țigaretelor și a tutunului de 
rulat.

Or. en

Justificare

Dacă un aditiv este esențial pentru fabricarea produselor din tutun, atunci este esențial. 
Obiectivul acestei directive nu este de a împiedica producătorii să utilizeze aditivii esențiali 
în produsele lor.

Amendamentul 478
Elena Oana Antonescu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu autorizează utilizarea 
aditivilor în produsele din tutun, care:

- contribuie la atractivitatea și savoarea
produselor din tutun;
- provoacă dependență sau contribuie la 
potențialul de dependență al produselor 
din tutun;
- sunt toxici sau cancerigeni sau sunt 
suspectați a fi cancerigeni;

Or. en

Amendamentul 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aditivii care sunt esențiali pentru fabricarea 
produselor din tutun pot fi incluși în anexa 
-I, în măsura în care aditivii nu imprimă 
unui produs o aromă și nu au legătură cu 
atractivitatea produselor din tutun.

Or. en

Justificare

Potrivit declarațiilor repetate ale comisarului pentru sănătate Borg, tutunul ar trebui să aibă 
gust de tutun. Ca atare, nicio aromă nu poate fi considerată esențială pentru fabricarea 
tutunului. Doar aditivii care nu au ca rezultat o aromă și nu au legătură cu atractivitatea pot 
fi calificați ca esențiali pentru fabricarea produselor din tutun.
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Amendamentul 480
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. de

Amendamentul 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. de

Justificare

Ca urmare a amendamentului la articolul 6 alineatul (1).
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Amendamentul 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament corelat cu propunerea de introducere a unei liste pozitive de la articolul 6 
alineatul (1) primul paragraf formulată de aceeași autori.

Amendamentul 484
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei măsurile 
luate în temeiul prezentului alineat.

Statele membre notifică Comisiei măsurile 
luate în temeiul prezentului alineat. În 
vederea îndeplinirii obiectivului de 
armonizare, Comisia întocmește o listă 
neechivocă de ingrediente interzise, astfel 
cum se menționează în prezentul alineat, 
pe lângă care statelor membre li se 
solicită să se angajeze în privința acestui 
alineat în așa fel încât reglementarea să 
devină mai strictă.

Or. fi

Amendamentul 485
Erik Bánki
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, reglementări 
uniforme privind procedurile pentru a 
determina dacă un produs din tutun intră 
sau nu sub incidența alineatului (1). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.

Or. en

Justificare

Comisia ar putea să modifice directiva unilateral și fundamental, dacă este împuternicită să 
adopte acte delegate în această privință. Reglementarea ingredientelor ar trebui realizată 
mai degrabă prin procedura de codecizie.

Amendamentul 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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examinare menționată la articolul 21.
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, reglementări 
uniforme privind procedurile pentru a 
determina dacă un produs din tutun intră 
sau nu sub incidența alineatului (1). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.

Or. en

Justificare

Amendament corelat cu propunerea de introducere a unei liste pozitive de la articolul 6
alineatul (1) primul paragraf formulată de aceeași autori.


