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Amendamentul 487
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. cs

Amendamentul 488
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Transferul de competențe nu este în contradicție numai cu principiul subsidiarității și 
cu orice eventual temei juridic, ci și cu orientările stabilite în tratat cu privire la 
utilizarea actelor delegate (articolul 290 din TFUE) și a actelor de punere în aplicare 
(articolul 291 din TFUE).
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Amendamentul 489
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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

Or. pl

Justificare

Chestiunea de mai sus, care este foarte importantă, ar trebui reglementată printr-un 
act de bază.

Amendamentul 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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

Or. de
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Amendamentul 491
Jutta Haug

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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

Or. en

Amendamentul 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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

Or. de

Amendamentul 494
Elena Oana Antonescu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Comisia, la cererea unui stat membru sau 
din proprie inițiativă, adoptă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare
și pe baza informațiilor prevăzute la 
articolul 5 și al dovezilor științifice 
disponibile, o listă comună de aditivi a 
căror utilizare în produsele din tutun este 
autorizată având în vedere dispozițiile de 
la alineatul (1). Statele membre pot 
interzice aditivii cu efecte nocive 
cunoscute înaintea evaluării în vederea 
aprobării. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 21.

Or. en



AM\935758RO.doc 7/63 PE510.715v01-00

RO

Amendamentul 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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

Or. en

Amendamentul 496
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 497
Jarosław Kalinowski
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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.

eliminat

Or. pl

Justificare

Chestiunea de mai sus, care este foarte importantă, ar trebui reglementată printr-un 
act de bază.

Amendamentul 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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.

eliminat

Or. en

Justificare

Adoptarea de reglementări uniforme privind procedurile pentru a determina dacă un 
produs din tutun intră sau nu sub incidența alineatului (1) este considerată un 
element esențial al actului legislativ și orice modificare a acestui element ar trebui să 
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facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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.

eliminat

Or. de

Amendamentul 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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.

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).
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Amendamentul 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a stabili reglementări uniforme 
privind procedurile pentru a determina 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (1).

Or. it

Amendamentul 502
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 503
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care experiența dobândită eliminat



PE510.715v01-00 12/63 AM\935758RO.doc

RO

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

Or. en

Justificare

Nivelurile maxime pentru aditivi sau combinația de aditivi sunt considerate elemente 
esențiale ale actului legislativ și orice modificare a acestora ar trebui să facă obiectul 
procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 505
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 506
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Justificare

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

Amendamentul 507
Jutta Haug

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care experiența dobândită 
în aplicarea alineatelor (1) și (2) arată că 
un anumit aditiv sau o combinație a 
acestora imprimă în mod tipic o aromă 
caracteristică atunci când depășește un 

eliminat
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anumit nivel de prezență sau de 
concentrație, Comisia are competența să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a stabili niveluri 
maxime pentru aditivii respectivi sau 
pentru combinația de aditivi care 
cauzează aroma caracteristică.

Or. en

Amendamentul 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 509
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 510
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. cs

Amendamentul 511
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul în care datele științifice 
dobândite în aplicarea alineatelor (1) și (2) 
arată că un anumit aditiv sau o combinație 
a acestora imprimă în mod tipic o aromă 
caracteristică atunci când depășește un 
anumit nivel de prezență sau de 
concentrație, se recurge la procedura 
legislativă ordinară pentru a stabili 
niveluri maxime pentru aditivii respectivi 
sau pentru combinația de aditivi care 
cauzează aroma caracteristică.

Or. el

Justificare

Pentru a stabili, pe baza unor date științifice fiabile, niveluri maxime pentru aditivii 
care imprimă o aromă caracteristică, se recurge la procedura legislativă ordinară 
mai degrabă decât la emiterea de către Comisie a unor acte delegate.

Amendamentul 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care experiența dobândită 
în aplicarea alineatelor (1) și (2) arată că
un anumit aditiv sau o combinație a 
acestora imprimă în mod tipic o aromă

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

nivel de prezență sau de concentrație, 
Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a stabili niveluri maxime pentru 
aditivii respectivi sau pentru combinația de 
aditivi prin modificarea corespunzătoare 
a anexei -I.

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea pentru o listă pozitivă ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea aditivilor, dispoziția prin care Comisia stabilește niveluri maxime ar trebui 
să fie aplicabilă tuturor aromelor și tuturor aditivilor care pot spori acceptabilitatea.

Amendamentul 513
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre interzic utilizarea 
următorilor aditivi în produsele din tutun:

eliminat

(a) 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 sau
(b) cafeină și taurină și alți aditivi și 
compuși stimulanți care sunt asociați cu 
energia și vitalitatea sau
(c) aditivi cu proprietăți colorante pentru 
emisii.

Or. de

Justificare

Nu există dovezi științifice pentru a justifica o interdicție pe baza studiilor 
toxicologice. În plus, nu se face referire la producătorii, metodele de testare sau 
criteriile relevante care ar putea furniza astfel de dovezi.
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Amendamentul 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre interzic utilizarea 
următorilor aditivi în produsele din tutun:

eliminat

(a) 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 sau
(b) cafeină și taurină și alți aditivi și 
compuși stimulanți care sunt asociați cu 
energia și vitalitatea sau
(c) aditivi cu proprietăți colorante pentru 
emisii.

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 515
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre interzic utilizarea 
următorilor aditivi în produsele din tutun:

(4) Este interzisă utilizarea următorilor 
aditivi și arome în produsele din tutun și 
componentele acestora:

Or. de
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Amendamentul 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre interzic utilizarea 
următorilor aditivi în produsele din tutun:

(4) Anexa -I nu conține următorii aditivi 
în produsele din tutun:

Or. en

Justificare

Amendamentul la propunere vizează introducerea unei liste pozitive la articolul 6 
alineatul (1) primul paragraf de către aceiași autori.

Amendamentul 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 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 sau

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 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 sau

(a) vitamine sau

Or. en

Justificare

Expresia „alți aditivi” este foarte vagă și nu este bazată pe dovezi științifice, astfel că 
poate crea interpretări subiective și insecuritate juridică pentru întreprinderi și 
administrațiile responsabile pentru supravegherea acestora.

Amendamentul 519
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 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 sau

(a) vitamine sau

Or. es

Amendamentul 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) zahăr sau aditivi similari care 
atenuează sau modifică aroma sau gustul 
original al tutunului pentru a-i ameliora 
acceptabilitatea sau atractivitatea sau
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Or. en

Justificare

Zahărul este folosit adeseori pentru a modifica aroma sau gustul original sau pentru 
a ameliora acceptabilitatea sau atractivitatea în rândul tinerilor sau al celor care 
încep să fumeze.

Amendamentul 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cafeină și taurină și alți aditivi și 
compuși stimulanți care sunt asociați cu 
energia și vitalitatea sau

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cafeină și taurină și alți aditivi și 
compuși stimulanți care sunt asociați cu 
energia și vitalitatea sau

(b) cafeină și taurină sau

Or. en

Justificare

Expresia „alți aditivi” este foarte vagă și nu este bazată pe dovezi științifice, astfel că 
poate crea interpretări subiective și insecuritate juridică pentru întreprinderi și 
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administrațiile responsabile pentru supravegherea acestora.

Amendamentul 523
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cafeină și taurină și alți aditivi și 
compuși stimulanți care sunt asociați cu 
energia și vitalitatea sau

(b) cafeină și taurină sau

Or. es

Amendamentul 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aditivi cu proprietăți colorante pentru 
emisii.

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 525
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 526
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) În orice caz sunt strict interzise 
referirile comerciale la orice tip de aditiv 
care pot lăsa consumatorului impresia că 
un produs de tutun are efecte benefice 
asupra sănătății, reduce riscul de consum 
sau oferă energie, vitalitate sau orice alt 
tip de efect benefic similar.

Or. es

Amendamentul 527
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. cs

Amendamentul 528
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Decizia de a permite, limita sau interzice utilizarea anumitor ingrediente ar trebui să 
se bazeze pe dovezi științifice fiabile care să demonstreze dacă anumite ingrediente 
sporesc sau nu riscul inerent utilizării unui anumit produs.

Amendamentul 529
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 531
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre interzic utilizarea
dispozitivelor care permit modificarea 
densității fumului. Filtrele și capsulele nu 
conțin tutun.

Or. pl

Justificare

Țigaretele cu o aromă și un gust caracteristice au devenit populare (adică reprezintă 
o parte însemnată a pieței de produse din tutun) într-un număr redus de state membre 



PE510.715v01-00 26/63 AM\935758RO.doc

RO

ale UE. În unele state, popularitatea țigaretelor cu arome este neglijabilă, în timp ce 
în altele este inexistentă. Din acest motiv, piețele statelor unde țigaretele cu arome 
sunt populare ar fi cel mai grav afectate de  măsurile propuse de Comisie, în timp ce 
acestea nu ar avea, practic, niciun efect asupra piețelor din celelalte state membre.
Această măsură este disproporționată și ar trebui, prin urmare, eliminată.

Amendamentul 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van 
Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se modifică formularea pentru a asigura coerența cu propunerea pentru o listă 
pozitivă.

Amendamentul 533
Jutta Haug

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre interzic utilizarea de 
arome în componentele produselor din 
tutun, cum ar fi filtrele, hârtiile, 
ambalajele, capsulele sau caracteristicile 
tehnice care permit modificarea aromei sau 

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

capsulele nu conțin tutun.

Or. en

Amendamentul 534
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Amendamentul 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre interzic utilizarea de 
arome în componentele produselor din 
tutun, cum ar fi filtrele, hârtiile, 
ambalajele, capsulele sau caracteristicile 
tehnice care permit modificarea aromei sau 
a densității fumului, cu condiția existenței 
unor dovezi științifice neechivoce potrivit 
cărora aditivul respectiv crește toxicitatea 
sau potențialul de a provoca dependență 
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al produsului. Filtrele și capsulele nu 
conțin tutun.

Or. pl

Amendamentul 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 537
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Caracteristicile tehnice care vizează 
reducerea unora dintre componentele 
nocive ale fumului nu sunt afectate.

Or. en

Amendamentul 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispozițiile de la alineatul (5) nu se 
aplică măsurilor tehnice care vizează 
reducerea anumitor componente nocive 
ale fumului sau îmbunătățirea 
biodegradabilității produselor din tutun.

Or. it

Amendamentul 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că 
dispozițiile sau condițiile stipulate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 sunt aplicate produselor din 
tutun în mod corespunzător.

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 

eliminat
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produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs
din tutun.

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi 
toxici, carcinogeni și care creează 
dependență în sine sau care pot provoca 
oricare dintre efectele menționate anterior 
într-o stare nearsă sau în momentul 
consumului produsului din tutun.

Or. en

Amendamentul 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil la 

Anexa -I nu conține, pe baza unor dovezi 
științifice, aditivi în cantități care cresc la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
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momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

din tutun.

Or. en

Justificare

Aditivii care cresc efectele toxice sau potențialul de dependență ale unui produs din 
tutun nu ar trebui autorizate, nu numai cele care cresc aceste efecte „în mod 
apreciabil”.

Amendamentul 543
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice publice, provenite din surse cu o 
incontestabilă credibilitate științifică și 
publicate ca anexă a oricărei decizii 
administrative, interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun care conțin 
aditivi în cantități care cresc în mod 
obiectiv la momentul consumului efectele 
toxice sau potențialul de dependență al 
unui produs din tutun.

Or. es

Amendamentul 544
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
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cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului impactul global 
asupra sănătății al unui produs din tutun.

Or. en

Justificare

Introducerea pe piață a unui produs din tutun ar trebui legată de impactul global pe 
care utilizarea acestui produs îl are asupra sănătății întregii populații și analizată în 
funcție acest impact.

Amendamentul 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod măsurabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Or. en

Justificare

Expresia „în mod apreciabil” este prea subiectivă și, de aceea este destul de greu de 
evaluat. Directiva trebuie să se bazeze pe dovezi științifice solide și măsurabile pentru 
a decide limitările sau restricțiile privind anumiți aditivi.

Amendamentul 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod semnificativ, 
conform unui standard internațional, la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Or. de

Amendamentul 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 

eliminat
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alineat.

Or. en

Justificare

Amendamentul la propunere vizează introducerea unei liste pozitive la articolul 6 
alineatul (1) primul paragraf de către aceiași autori.

Amendamentul 549
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (7).  Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21 și se bazează pe 
cele mai recente dovezi științifice.

eliminat

Or. pl

Justificare

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

Amendamentul 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (7). Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21 și se bazează pe 
cele mai recente dovezi științifice.

eliminat

Or. de

Amendamentul 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (7). Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21 și se bazează pe 
cele mai recente dovezi științifice.

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 552
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (7). Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21 și se bazează pe 
cele mai recente dovezi științifice.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (7). Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21 și se bazează pe 
cele mai recente dovezi științifice.

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul la propunere vizează introducerea unei liste pozitive la articolul 6 
alineatul (1) primul paragraf de către aceiași autori.
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Amendamentul 554
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 555
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care dovezile științifice și 
experiența dobândită în aplicarea 
dispozițiilor de la alineatele (7) și (8) 
indică faptul că un anumit aditiv sau o 
anumită cantitate de aditiv amplifică în 
mod apreciabil la momentul consumului 
efectul toxic sau potențialul de 
dependență al unui produs din tutun, 

eliminat
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Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a stabili niveluri maxime pentru 
aditivii respectivi.

Or. de

Amendamentul 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 557
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care dovezile științifice și 
experiența dobândită în aplicarea 

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Decizia de a restricționa sau a interzice un anumit produs pentru aditivii săi 
menționați la alineatele (7) și (8) trebuie să fie bazată pe dovezi științifice solide și 
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măsurabile și discutată în contextul viitoarei revizuiri a directivei. În plus, aceste 
aspecte sunt considerate elemente esențiale ale unui act legislativ și orice modificare 
a acestora ar trebui să facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) În cazul în care dovezile științifice 
indică faptul că un anumit aditiv sau o 
anumită cantitate de aditiv amplifică la 
momentul consumului efectul toxic sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun numai atunci când depășește un 
anumit nivel de prezență sau de 
concentrație, inclusiv marjele de 
siguranță standard, Comisia are 
competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a stabili 
niveluri maxime pentru aditivii respectivi, 
prin modificarea corespunzătoare a 
anexei -I.

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea pentru o listă pozitivă ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea aditivilor, dispoziția prin care Comisia stabilește niveluri maxime ar trebui 
să fie aplicabilă aromelor care sunt toxice sau creează dependență numai atunci când 
sunt prezente într-o anumită concentrație.

Amendamentul 560
Georgios Koumoutsakos

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

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

(9) În cazul în care dovezile științifice și 
experiența dobândită în aplicarea 
dispozițiilor de la alineatele (7) și (8) 
indică faptul că un anumit aditiv sau o 
anumită cantitate de aditiv amplifică în 
mod apreciabil la momentul consumului 
efectul toxic sau potențialul de dependență 
al unui produs din tutun, se recurge la 
procedura legislativă ordinară pentru a 
stabili niveluri maxime pentru aditivii 
respectivi.

Or. el

Justificare

Se recurge la procedura legislativă ordinară pentru a stabili niveluri maxime pentru 
aditivii care, potrivit datelor științifice, amplifică în mod apreciabil efectul toxic sau 
potențialul de dependență al unui produs din tutun.

Amendamentul 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 562
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 563
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 

eliminat
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substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

Or. fi

Amendamentul 564
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 565
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății și o protecție egală a tuturor 
consumatorilor în întreaga UE, fumatul produselor din tutun, altele decât țigaretele 
sau tutunul de rulat, ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe de etichetare.

Amendamentul 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 

eliminat
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cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

Or. de

Justificare

Amendament în concordanță cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, 
Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu trebuie create lacune în limitarea aditivilor. Deși în număr mai mic în comparație 
cu țigaretele sau tutunul de rulat, aromele în produse precum țigările de foi și tutunul 
pentru narghilea atrag de asemenea consumatorii tineri.

Amendamentul 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer 
Fjellner, Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat sunt exonerate 
de obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).

Or. en

Justificare

Produsele din tutun nefumigene sunt folosite în principal de generația mai vârstnică 
și ar trebui excluse de la interdicția privind aromă caracteristică. În plus, legislația 
ar trebui să favorizeze produsele tradiționale din tutun și produsele care sunt mai 
puțin riscante decât țigările.

Amendamentul 570
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele 
din tutun nefumigene sunt exonerate de
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul 
în care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

(10) Aromele folosite în tutunul pentru 
uzul oral (tutun snus) sunt exonerate de la 
dispozițiile prevăzute la alineatul (1).
Dacă Suedia nu ia măsuri privind 
aromele pe baza Convenției-cadru pentru 
controlul tutunului în termen de patru ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, Comisia are competența să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a anula această 
exonerare.

Or. en
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Justificare

Toate produsele din tutun ar trebui să fie reglementate de aceleași dispoziții cu 
privire la ingrediente, cu excepția tutunului snus, care reprezintă un caz foarte 
particular. Chiar dacă UE are pe deplin dreptul de a reglementa aditivii din tutunul 
snus, ca urmare a faptului că acesta este un subiect foarte sensibil în Suedia, ar 
trebui să i se permită acestei țări să reglementeze aditivele din snus. Dacă Suedia nu 
face acest lucru în mod adecvat în termen de patru ani, ar trebui să fie aplicate 
aceleași reguli ca cele pentru alte produse din tutun.

Amendamentul 571
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat sunt exonerate 
de obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5).

Or. de

Amendamentul 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, 
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și tutunul 
pentru uz oral sunt exonerate de obligațiile 
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(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

menționate la alineatele (1) și (5).

Or. de

Justificare

Consumul de tutun tradițional pentru uz nazal și de mestecat se limitează la foarte 
puține regiuni europene și reprezintă un element ce ține de conservarea tradițiilor. În 
plus, tutunul pentru uz nazal și tutunul de mestecat sunt consumate în principal de 
persoane în vârstă. Și în cazul dispozițiilor privind etichetarea de la articolele 10 și 
11 se aplică tutunului pentru uz nazal și de mestecat prevederile mai puțin restrictive 
aplicabile trabucurilor, țigărilor de foi și tutunului de pipă. Prin urmare, la articolul 
6 ar trebui să se aplice aceeași derogare.

Amendamentul 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul 
în care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Comisia are competența să anuleze
această exonerare prin intermediul actelor 
delegate în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor
de cel puțin 20% pe cele mai mari 10 piețe 
ale statelor membre în ceea ce privește 
volumul, pe baza datelor de vânzări 
transmise în conformitate cu articolul 5 
alineatul (4) sau o creștere a nivelului 
prevalenței în grupul de consumatori cu 
vârsta mai mică de 25 de ani cu cel puțin 
10 puncte procentuale în cel puțin 10 state 
membre pentru respectiva categorie de 
produse pe baza ____ [această dată va fi 
stabilită la momentul adoptării directivei] 
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raportului Eurobarometru sau pe baza 
unor studii de prevalență echivalente.

Or. en

Justificare

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future 
revisions of the Directive under the ordinary legislative process and taking into 
account the evolution of the market in the medium and long term. It is also important 
to redefine "substantial change of circumstances" when considering the elimination of 
exceptions, and that the current definition of a volume change of 10% in at least 10 
Member States (markets) would be easily achievable without generating any 
substantial change in the volume market. This is because the market in 10 of the 
member countries is currently extremely low.

Amendamentul 574
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).

Or. de

Justificare

Exceptarea de la interdicțiile aplicabile anumitor produse din tutun aduce atingere 
domeniului de aplicare al articolului 6. Anularea unor astfel de excepții ar trebui 
privită, prin urmare, ca o dispoziție esențială a directivei și ar trebui să rămână în
sfera de competență a celor doi colegislatori în cadrul procedurii legislative 
ordinare.
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Amendamentul 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).

Or. it

Justificare

Procedura legislativă ordinară ar trebui folosită pentru toate elementele esențiale ale 
directivei.

Amendamentul 576
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 577
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a anula această exonerare în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).

Or. en

Justificare

Articolul 6 alineatul (10) conține elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu 
intră în domeniul de aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 578
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat, tutunul pentru 
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tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

narghilea și produsele din tutun 
nefumigene sunt exonerate de obligațiile 
menționate la alineatele (1) și (5). Comisia 
are competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a anula 
această exonerare în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei pe baza datelor furnizate de 
autoritățile competente ale statelor 
membre.

Or. fr

Justificare

Consumul ridicat de tutun în rândul tinerilor prin intermediul narghilelelor merită o 
atenție sporită din punctul de vedere al sănătății. Prin urmare, este important ca 
dispozițiile articolului 6 privind informațiile care trebuie furnizate în legătură cu 
ingredientele și ale articolului 10 privind mesajele în materie de sănătate să se aplice 
și în cazul unor astfel de produse.

Amendamentul 579
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Produsele din tutun pentru uz nazal 
sunt, de asemenea, exonerate. Comisia are 
competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a anula 
această exonerare în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

Or. de
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Amendamentul 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat, tutunul pentru 
narghilea și produsele din tutun 
nefumigene sunt exonerate de obligațiile 
menționate la alineatele (1) și (5). Comisia 
are competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a anula 
această exonerare în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

Or. ro

Amendamentul 581
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene nu sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

Or. el
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Justificare

Prezenta directivă trebuie să ofere aceeași protecție tuturor consumatorilor de 
produse din tutun.

Amendamentul 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat, tutunul pentru 
narghilea și produsele din tutun 
nefumigene sunt exonerate de obligațiile 
menționate la alineatele (1) și (5). Comisia 
are competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a anula 
această exonerare în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

Or. it

Justificare

Eurobarometrul arată că în rândul tinerilor și al studenților se înregistrează o 
utilizare mai frecventă a narghilelei decât în alte grupuri.

Amendamentul 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a obține intrarea unui 
ingredient în anexa -I, fabricanții și 
importatorii adresează o solicitare 
Comisiei. Solicitarea este însoțită de 
următoarele elemente:
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(a) numele sau denumirea întreprinderii 
și domiciliul stabil al solicitantului;
(b) denumirea chimică a ingredientului;
(c) funcția ingredientului și cantitatea 
maximă care poate fi folosită per țigaretă 
și
(d) dovezi clare bazate de date științifice 
potrivit cărora ingredientele nu intră sub 
incidența niciunuia dintre criteriile 
enumerate în prezentul articol.
Comisia poate solicita comitetului 
științific relevant să se pronunțe dacă 
ingredientul în cauză intră sub incidența 
vreunuia dintre criteriile de excludere 
enumerate în prezentul articol ca atare 
sau numai într-o o anumită concentrație. 
Comisia ia o decizie în conformitate cu 
procedura prevăzută la alineatul (1) în 
termen de cel mult un an de la primirea 
solicitării.

Or. en

Justificare

Trebuie stabilită procedura pentru înscrierea ingredientelor în lista pozitivă.

Amendamentul 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Tutunul pentru uz oral (snus) este 
exonerat de la dispozițiile prevăzute la 
articolul 6 al prezentei directive.

Or. sv

Justificare

Având în vedere interdicția generală a vânzării de snus (tutun pentru uz oral) în UE, 
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nu există niciun interes transfrontalier în reglementarea conținutului tutunului de tip 
snus la nivel UE. Acesta ar trebui să fie reglementat la nivel național de statul 
membru (Suedia) în care se permite vânzarea de snus. Propunerea de directivă a 
Comisiei este insuficientă în ceea ce privește, de exemplu, reglementarea aditivilor 
periculoși. Substanțele care pot dăuna sănătății umane nu sunt reglementate în niciun 
fel, în schimb se prevăd reglementări stricte ale aromelor comune.

Amendamentul 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 a
În regiunile producătoare de tutun se 
instituie un fond de sprijin pentru 
cultivatorii de tutun, pentru a se 
compensa pierderile suferite de cultivatori 
în urma aplicării directivei. Resursele 
financiare din cadrul fondului sunt 
alocate cultivatorilor afectați de scăderea 
cererii de tutun brut, precum și 
cultivatorilor care doresc să nu mai 
cultive tutun și să își schimbe profilul de 
producție.

Or. pl

Justificare

Aplicarea dispozițiilor directivei va duce la scăderea cererii de tutun brut din UE și, 
posibil, la înlocuirea acestuia cu tutun brut din țări terțe. Acest lucru înseamnă 
reducerea veniturilor cultivatorilor și creșterea șomajului. În acest sens, ar trebui 
instituit un fond de sprijin pentru cultivatorii de tutun afectați de scăderea cererii de 
tutun brut, precum și pentru cultivatorii care doresc să nu mai cultive tutun și să își 
schimbe profilul de producție.

Amendamentul 586
Marit Paulsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare pachet unitar de produse din 
tutun și orice ambalaj exterior poartă 
avertismente de sănătate în limba sau în 
limbile oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață.

(1) Cu excepția produselor menționate la 
articolul 15, fiecare pachet unitar de 
produse din tutun și orice ambalaj exterior 
poartă avertismente de sănătate în limba 
sau în limbile oficiale ale statului membru 
în care produsul este introdus pe piață.

Or. en

Amendamentul 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare pachet unitar de produse din 
tutun și orice ambalaj exterior poartă 
avertismente de sănătate în limba sau în 
limbile oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață.

(1) Fiecare pachet unitar de produse din 
tutun și orice ambalaj exterior, cu excepția 
celofanului transparent utilizat în 
vânzarea cu amănuntul, poartă 
avertismente de sănătate în limba sau în 
limbile oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață.

Or. es

Justificare

Acest aspect este deja luat în considerare în prezenta directivă. În plus, celofanul 
transparent permite vizualizarea avertismentelor de sănătate de pe pachet.

Amendamentul 588
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate ocupă (2) Avertismentele de sănătate ocupă 
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întreaga suprafață rezervată lor și nu fac 
obiectul unor comentarii, parafrazări sau 
trimiteri, sub nicio formă.

întreaga suprafață rezervată lor.

Or. nl

Amendamentul 589
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu 
poată fi îndepărtate, indelebil și în niciun 
fel ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor 
de preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie 
sau alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 590
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt poziționate astfel încât să nu 
poată fi îndepărtate, indelebil și în niciun 
fel ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau prin orice 
tip de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie 
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alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

sau alt dispozitiv.

Or. cs

Amendamentul 591
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare,
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, caracteristicilor de securitate sau orice 
tip de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie 
sau alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

Or. de

Amendamentul 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor 
de preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
urmărire și trasare, caracteristicilor de 
securitate sau orice tip de înfășurare, 
pungă, învelitoare, cutie sau alt dispozitiv 
sau prin deschiderea pachetului unitar.
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pachetului unitar.

Or. en

Amendamentul 593
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar. Aceleași imperative de 
securitate justifică menținerea dispoziției 
din cadrul Directivei 2001/37/CE care 
permite aplicarea de avertismente pe 
cutiile de trabucuri prin intermediul unor 
autocolante nedetașabile.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează reinstituirea unei dispoziții a directivei din 2001, din 
motive evidente legate de costurile care revin sectorului de piață respectiv.

Amendamentul 594
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
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fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare netransparentă, pungă, 
învelitoare, cutie sau alt dispozitiv sau prin 
deschiderea pachetului unitar.

Or. de

Justificare

Nu este necesar să se tipărească un avertisment de sănătate pe un ambalaj 
transparent, deoarece avertismentele de pe pachet ar fi foarte vizibile printr-o folie 
transparentă.

Amendamentul 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, 
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar. În cazul produselor din 
tutun altele decât țigaretele, tutunul de 
rulat și produsele din tutun nefumigene, 
avertismentele de sănătate pot fi aplicate 
prin intermediul autocolantelor, cu 
condiția ca acestea să nu poată fi 
îndepărtate.

Or. de
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Justificare

Având în vedere diversitatea ambalajelor și producția limitată, avertismentele de 
sănătate sub formă de autocolante sunt importante pentru producătorii de trabucuri.
Și Directiva 2001/37/CE prevede această excepție.

Amendamentul 596
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea
pachetului unitar.

În cazul produselor fabricate în cantități 
mici, avertismentele de sănătate 
menționate anterior pot fi fixate sub 
forma unor etichete autocolante cu 
condiția să fie fixate în punctul de origine 
și să nu poată fi îndepărtate fără a 
distruge ambalajul.

Or. es

Amendamentul 597
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Numai în cazul ambalajelor din 
materiale pe care tipărirea 
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avertismentelor combinate este dificilă 
sau imposibilă, se asigură claritatea și 
vizibilitatea în special a avertismentelor 
grafice prin fixarea de autocolante cu 
condiția ca acestea să nu poată fi 
dezlipite. 

Or. es

Justificare

Este necesară asigurarea clarității avertismentelor pe ambalajele din metal sau lemn 
care nu permit tipărirea cu ușurință.


