
AM\935759RO.doc PE510.716v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2012/0366(COD)

14.5.2013

AMENDAMENTELE
598 - 723

Proiect de raport
Linda McAvan
(PE508.085v03-00)

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea 
tutunului și a produselor aferente

Propunere de directivă
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.716v01-00 2/60 AM\935759RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\935759RO.doc 3/60 PE510.716v01-00

RO

Amendamentul 598
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
avertismentele de sănătate de pe 
principalele suprafețe ale pachetului unitar 
sau ale oricărui ambalaj exterior sunt 
integral vizibile, inclusiv prin faptul că nu 
sunt ascunse parțial sau total sau întrerupte 
prin înfășurări, pungi, învelitori, cutii sau 
alte dispozitive atunci când produsele din 
tutun sunt introduse pe piață.

(4) Statele membre se asigură că 
avertismentele de sănătate de pe „câmpul 
vizual principal" al pachetului unitar sau 
al oricărui ambalaj exterior sunt integral 
vizibile, inclusiv prin faptul că nu sunt 
ascunse parțial sau total sau întrerupte prin 
înfășurări, pungi, învelitori, cutii sau alte 
dispozitive atunci când produsele din tutun 
sunt introduse pe piață.

Or. de

Amendamentul 599
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
avertismentele de sănătate de pe 
principalele suprafețe ale pachetului unitar
sau ale oricărui ambalaj exterior sunt 
integral vizibile, inclusiv prin faptul că nu 
sunt ascunse parțial sau total sau 
întrerupte prin înfășurări, pungi, 
învelitori, cutii sau alte dispozitive atunci 
când produsele din tutun sunt introduse 
pe piață.

(4) Statele membre se asigură că 
avertismentele de sănătate și costurile 
pentru sănătate de pe principalele 
suprafețe ale pachetului unitar sau ale 
oricărui ambalaj exterior sunt integral 
vizibile și adoptă normele necesare pentru 
a preveni introducerea pe piață a oricărui 
tip de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie 
sau alt dispozitiv care ascunde parțial sau
integral avertismentele de sănătate sau 
întrerupe afișarea lor.

Or. en
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Amendamentul 600
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Avertismentele de sănătate nu ascund 
sau întrerup în nici un fel timbrele fiscale, 
marcajele de preț, marcajele de urmărire și 
trasare sau caracteristicile de securitate de 
pe pachetele unitare.

(5) Avertismentele de sănătate nu ascund 
sau întrerup în nici un fel timbrele fiscale, 
care sunt poziționate la locul de 
deschidere a ambalajului produselor din 
tutun, marcajele de preț, marcajele de 
urmărire și trasare sau caracteristicile de 
securitate de pe pachetele unitare.

Or. el

Justificare

Timbrele fiscale trebuie amplasate la locul de deschidere a ambalajelor produselor din tutun, 
astfel încât să fie distruse la deschidere. Aceasta ar reduce cazurile de utilizare multiplă a 
timbrelor fiscale și de contrabandă.

Amendamentul 601
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Brice Hortefeux

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre nu măresc
dimensiunea avertismentelor de sănătate, 
nici chiar prin introducerea unei obligații 
de a înconjura avertismentele de sănătate 
cu un chenar. Dimensiunea efectivă a 
avertismentelor de sănătate se calculează în 
raport cu suprafața pe care sunt plasate 
înaintea deschiderii pachetului unitar.

(6) Statele membre pot mări dimensiunea 
avertismentelor de sănătate, inclusiv prin 
introducerea unei obligații de a înconjura 
avertismentele de sănătate cu un chenar. 
Dimensiunea efectivă a avertismentelor de 
sănătate se calculează în raport cu 
suprafața pe care sunt plasate înaintea 
deschiderii pachetului unitar.

Or. fr

Justificare

Ar trebui ca statele membre să poată alege politica de prevenire care este cea mai potrivită 
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pentru țara respectivă și care să fie coerentă cu toate celelalte politici publice naționale.

Amendamentul 602
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Imaginile de pe pachetele unitare și de 
pe orice ambalaj exterior care vizează 
consumatorii din Uniune sunt în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
capitol.

eliminat

Or. el

Justificare

The introduction of images should continue to be left to the discretion of Member States.

Amendamentul 603
Andrés Perelló Rodríguez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pachetul unitar și ambalajul care îl 
cuprinde nu include bonuri care oferă 
reduceri, distribuție gratuită sau oferte de 
tipul „două produse pentru prețul unuia 
singur” care să implice vreun tip de 
produs din tutun acoperit de prezenta 
directivă.

Or. es

Amendamentul 604
Daniël van der Stoep
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Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 8 eliminat
Avertismentele scrise în cazul tutunului 
pentru fumat
(1)
Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior de tutun pentru fumat poartă 
următorul avertisment general:
Fumatul ucide – renunțați acum
(2)
Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior de tutun pentru fumat poartă 
următorul mesaj de informare:
Fumul de tutun conține peste 70 de 
substanțe care cauzează cancer
(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente 
au o lățime minimă de 20 mm și o 
lungime minimă de 43 mm. Pentru 
tutunul de rulat, mesajul de informare 
este tipărit pe suprafața care devine 
vizibilă la deschiderea pachetului unitar. 
Atât avertismentul general, cât și mesajul 
de informare acoperă 50% din suprafața 
pe care sunt tipărite.
(4) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22:
(a) pentru a adapta textul avertismentelor 
de sănătate menționate la alineatele (1) și 
(2) la evoluțiile științifice și ale pieței;
(b) pentru a defini poziția, formatul, 
dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

Or. nl
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Amendamentul 605
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior de tutun pentru fumat poartă 
următorul mesaj de informare:

Conținutul de gudron, nicotină și 
monoxid de carbon al țigaretelor, măsurat 
în conformitate cu articolul 4, se imprimă 
pe una din fețele laterale ale pachetului 
de țigări în limba sau limbile oficiale ale 
statelor membre în care produsul este
comercializat, astfel încât să acopere cel 
puțin 10% din suprafața corespunzătoare. 
Acest procent se ridică la 12% pentru 
statele membre care au două limbi 
oficiale și la 15 % pentru statele membre 
care au trei limbi oficiale.

Or. en

Justificare

Se propune menținerea normelor de etichetare pentru conținutul maxim de gudron, nicotină și 
monoxid de carbon.

Amendamentul 606
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fumul de tutun conține peste 70 de 
substanțe care cauzează cancer

eliminat

Or. en

Justificare

Se propune menținerea normelor de etichetare pentru conținutul maxim de gudron, nicotină și 
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monoxid de carbon.

Amendamentul 607
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fumul de tutun conține peste 70 de 
substanțe care cauzează cancer

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 608
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare.

Or. en

Amendamentul 609
James Nicholson, Diane Dodds
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se specifice caracteristicile de concepție ale pachetelor. Restricționarea 
mărimii fizice ale pachetului ar putea încuraja comerțul ilicit, ar putea limita opțiunile
consumatorilor și concurența. S-ar limita drepturile de proprietate intelectuală. (ii) Pe 
pachetele de tutun de rulat ar trebui să apară mesaje de informare [a se vedea articolul 8 
alineatul (2)], dar nu și avertismente generale - care, de altfel, nu au fost menționate la 
articolul 8 alineatul (3).

Amendamentul 610
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

50% din suprafața pe care sunt tipărite.

Or. de

Justificare

Termenul de „câmp vizual principal” este definit în Regulamentul privind informarea 
consumatorilor referitoare la produsele alimentare, iar între respectiva definiție și intențiile 
Comisiei manifeste în prezentarea acestei propuneri de directivă există un raport de 
consecvență.

Amendamentul 611
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 612
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 613
Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 614
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 615
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. 

Pentru tutunul de rulat, mesajul de 
informare este tipărit pe suprafața care 
devine vizibilă la deschiderea pachetului 
unitar. Atât avertismentul general, cât și 
mesajul de informare acoperă 50% din 
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suprafața pe care sunt tipărite.

Or. en

Justificare

Nu există nici o dovadă că existența unor dimensiuni minime a pachetelor (determinate din 
dimensiunile maxime ale avertismentelor de sănătate) va asigura atingerea obiectivului de 
sănătate publică. Aceste restricții cu privire la mărimea pachetului vor reduce opțiunile 
consumatorilor, vor aduce atingere concurenței, vor limita comerțul industriei serviciilor și 
vor priva producătorii de drepturile lor de proprietate intelectuală.

Amendamentul 616
José Manuel Fernandes

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 617
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Standardizarea formatelor pachetelor determinată de introducerea unei lățimi și lungimi 
minime pentru avertismentele de sănătate ar putea duce la scăderea valorii pieței, subminând 
măsurile introduse ca urmare a acordurilor OMC și ar crește riscul contrabandei, fără a 
avea efecte benefice pentru sănătate. 

Amendamentul 618
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Existența unor dimensiuni minime pentru avertismentele de sănătate înseamnă o dimensiune 
minimă a pachetului, lucru care, împreună cu celelalte elemente de standardizare, ar 
determina o concurență a prețurilor care ar avea consecințe neprevăzute pentru întreg lanțul 
de aprovizionare, inclusiv pentru cultivatorii de tutun. În plus, concluziile Rand Europe 
privind impactul acestei măsuri nu sunt univoce, dat fiind că s-a demonstrat că odată cu 
creșterea mărimii pachetului crește consumul de tutun.

Amendamentul 619
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Justificare

Dimensiunile propuse nu sunt aplicabile tuturor tipurilor de pachete. Dacă s-ar pune în 
aplicare această măsură, aceasta ar duce la uniformizarea dimensiunii, formei și modalității 
de prezentare a pachetelor, dat fiind că dimensiunile propuse nu pot fi aplicate tuturor 
tipurilor de pachete. Consecința acestei măsuri nu ar fi protejarea sănătății publice, ci 
eliminarea unor tipuri de pachete și o denaturare gravă a concurenței.

Amendamentul 620
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 621
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 

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

o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite. În cazul tutunului 
pentru fumat, cu excepția țigaretelor și a 
tutunului de rulat, avertismentul general 
și mesajul de informare se tipăresc pe 
fețele laterale ale pachetelor unitare. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Or. en

Justificare

Nu trebuie create lacune în cazul măsurilor privind ambalarea. Deși în număr mai mic în 
comparație cu țigaretele sau tutunul de rulat, tinerii utilizează și alte produse din tutun.

Amendamentul 622
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 13 alineatul (1).

Amendamentul 623
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) pentru a adapta textul avertismentelor 
de sănătate menționate la alineatele (1) și 
(2) la evoluțiile științifice și ale pieței;
(b) pentru a defini poziția, formatul, 
dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 624
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) pentru a adapta textul avertismentelor 
de sănătate menționate la alineatele (1) și 
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(2) la evoluțiile științifice și ale pieței;
(b) pentru a defini poziția, formatul, 
dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

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 625
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) pentru a adapta textul avertismentelor 
de sănătate menționate la alineatele (1) și 
(2) la evoluțiile științifice și ale pieței;
(b) pentru a defini poziția, formatul, 
dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

Or. de

Amendamentul 626
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) pentru a adapta textul avertismentelor 
de sănătate menționate la alineatele (1) și 
(2) la evoluțiile științifice și ale pieței;
(b) pentru a defini poziția, formatul, 
dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

Or. de

Amendamentul 627
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a adapta textul avertismentelor 
de sănătate menționate la alineatele (1) și 
(2) la evoluțiile științifice și ale pieței;

eliminat

Or. en

Justificare

Actele delegate conferite Comisiei în contextul avertismentelor de sănătate nu sunt 
acceptabile. Conținutul acestor puncte trebuie să fie reglementat de directiva însăși.

Amendamentul 628
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 629
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 630
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 631
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 632
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Actele delegate conferite Comisiei în contextul avertismentelor de sănătate nu sunt 
acceptabile. Conținutul acestor puncte trebuie să fie reglementat de directiva însăși.

Amendamentul 633
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 634
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) pentru a defini dispoziția și aspectul 
avertismentelor de sănătate menționate în 
prezentul articol, inclusiv dimensiunea 
caracterelor și culoarea de fond, ținând 
seama în mod corespunzător de 
constrângerile lingvistice din fiecare stat 
membru.

Or. it

Amendamentul 635
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Avertismentele de sănătate combinate în 
cazul tutunului pentru fumat

Avertismentele de sănătate în cazul 
tutunului pentru fumat

Or. nl

Amendamentul 636
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Avertismentele de sănătate combinate în 
cazul tutunului pentru fumat

Avertismentele de sănătate combinate în 
cazul tutunului pentru fumat și al 
campaniilor de prevenire

Or. it

Amendamentul 637
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Directiva curentă prevede faptul că, pentru a respecta diferențele naționale, rămâne la 
discreția statelor membre dacă să introducă avertismente de sănătate combinate; această 
abordare ar trebui menținută.
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Amendamentul 638
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Directiva curentă acordă statelor membre opțiunea de a introduce avertismente de sănătate 
combinate pentru a ține seama de factorii naționali specifici.

Amendamentul 639
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Amendamentul 640
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj (1) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 



PE510.716v01-00 26/60 AM\935759RO.doc

RO

exterior de tutun pentru fumat poartă 
avertismente de sănătate combinate. 
Avertismentele de sănătate combinate:

exterior de tutun pentru fumat poartă 
avertismente de sănătate.

Or. de

Amendamentul 641
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este folositor să se specifice că avertismentele de sănătate trebuie să includă atât o imagine, 
cât și un avertisment scurt în scris.

Amendamentul 642
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuprind un avertisment scris 
menționat în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini;

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 643
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini;

(a) cuprind un avertisment scris;

Or. en

Amendamentul 644
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini;

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I;

Or. en

Amendamentul 645
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini;

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I;

Or. de



PE510.716v01-00 28/60 AM\935759RO.doc

RO

Justificare

Directiva curentă acordă statelor membre opțiunea de a introduce avertismente de sănătate 
combinate pentru a ține seama de factorii naționali specifici.

Amendamentul 646
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de
imagini;

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I;

Or. de

Amendamentul 647
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini;

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și, opțional, o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini;

Or. cs

Amendamentul 648
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini;

(a) cuprind fie un avertisment scris 
menționat în anexa I, fie un avertisment 
scris și o fotografie color corespunzătoare 
specificată în galeria de imagini; 

Or. el

Justificare

Introducerea fotografiilor color ar trebui să rămână o opțiune la discreția statelor membre.

Amendamentul 649
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) statele membre pot solicita 
avertismente de sănătate combinate sub 
forma unui avertisment scris și a unei 
fotografii color specificate în galeria de 
imagini;

Or. en

Amendamentul 650
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) statele membre pot solicita 
autorizația de a folosi avertismente de 
sănătate care să cuprindă un avertisment 
scris menționat în anexa I și o fotografie 
color corespunzătoare specificată în 
galeria de imagini;
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Or. de

Amendamentul 651
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 652
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 30% din aria externă a 
suprafeței anterioare și 40% din aria 
externă a suprafeței posterioare ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

;

Or. cs

Amendamentul 653
Timothy Kirkhope

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) continuă să acopere 30% din aria 
externă a suprafeței anterioare și 40% din 
suprafața posterioară ale pachetului unitar 
și ale oricărui ambalaj exterior;

Or. en

Amendamentul 654
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 30% din aria externă a 
suprafeței posterioare a pachetului unitar;

Or. en

Amendamentul 655
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 30% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. nl

Amendamentul 656
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 40% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. de

Amendamentul 657
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 40% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en

Amendamentul 658
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 40% din aria externă a 
suprafeței anterioare și 30% din suprafața 
posterioară ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en
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Justificare

În ceea ce privește dimensiunea avertismentelor de sănătate, se propune menținerea 
dispozițiilor aplicabile din Decizia 2003/641/CE a Comisiei. Ținând seama de costurile 
aferente, nu este rezonabil să se crească dimensiunea avertismentelor de sănătate la 75%.
Normele aplicabile în momentul de față (40% din suprafața externă a suprafeței anterioare și 
30% a suprafeței posterioare) asigură deocamdată un mediu juridic adecvat, nefiind nevoie 
de modificări.

Amendamentul 659
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 40% din aria externă a 
suprafeței anterioare și 50% din aria 
externă a suprafeței posterioare ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. en

Amendamentul 660
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 43% din aria externă a 
suprafeței anterioare și 62% din aria 
externă a suprafeței posterioare ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. de

Justificare

Cele mai stringente norme curente sunt cele în vigoare în Belgia (43% din suprafața 
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anterioară și 2% din suprafața posterioară). Dacă s-ar specifica că trebuie rezervată o 
suprafață și mai mare pentru avertismentele de sănătate ar încălca cu siguranță drepturile 
referitoare la mărcile comerciale. Într-un studiu al Eurobarometrului, 82% din persoanele 
întrebate au menționat că avertismentele de sănătate nu au niciun efect asupra deciziei lor de 
a fuma.

Amendamentul 661
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 50% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior; totuși, în cazul 
pachetelor unitare destinate tutunului de 
rulat, unde suprafața anterioară sau 
posterioară depășește 75 cm2, fiecare 
avertisment menționat la prezentul articol 
ar trebui să acopere o zonă de 26,25 cm2;

Or. en

Justificare

Suprafața externă a ambalajului trebuie să conțină avertismente de sănătate, coduri de bare, 
timbre fiscale, marcaje de identificare și urmărire și uneori chiar alte marcaje naționale.
Dacă avertismentele de sănătate ocupă 75% din suprafața totală, s-ar putea să nu mai 
rămână spațiu suficient pentru a amplasa toate celelalte marcaje.

Amendamentul 662
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dimensiuni proporționale, în conformitate cu recomandările CCCT.

Amendamentul 663
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 664
José Manuel Fernandes

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 665
Eleni Theocharous
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 666
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 667
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

În conformitate cu recomandările OMS-CCCT, avertismentele de sănătate ar trebui să 
acopere cel puțin 50% din suprafața principală a ambalajului și trebuie să se ia măsuri 
pentru a se garanta că dimensiunea avertismentelor este proporțională cu cifra respectivă.

Amendamentul 668
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Avertismentele de sănătate sunt un exemplu de măsuri preventive adoptate în mod voluntar în 
anumite state membre, care servesc la informarea consumatorilor cu privire la riscurile 
asociate consumului de tutun. Aceste avertismente ar trebui să aibă acum un statut 
obligatoriu în întreaga Uniune pentru a intensifica eforturile depuse pentru a contracara 
consumul de tutun. În timp ce Directiva 2001/37/CE propune ca avertismentele să acopere 
între 30 și 40% din pachetele unitare, o cifră de 50% ar fi mai potrivită pentru a putea 
analiza eficacitatea lor.

Amendamentul 669
Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 670
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 671
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Justificare

Creșterea dimensiunilor avertismentelor de sănătate nu ar trebui să depășească 50% din 
suprafața ambalajului produselor din tutun.

Amendamentul 672
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Nu există nicio justificare pentru a crește dimensiunea avertismentelor la 75% din suprafață, 
lucru care este puțin probabil să aibă vreun efect asupra numărului de fumători. Aceasta este 
o măsură care ar restricționa foarte mult drepturile de proprietate intelectuală, dat fiind că 
ar lăsa foarte puțin spațiu pentru detaliile aferente mărcii, lucru care ar însemna că 
producătorii ar concura doar pe baza prețului. Prin urmare, ar submina piața internă a 
produselor din tutun, fără a aduce în schimb beneficii în materie de sănătate.

Amendamentul 673
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Nu există argumente științifice care să demonstreze că obiectivele dorite - cum ar fi limitarea 
accesului de către tineri - vor fi atinse prin acoperirea a 75% din suprafața ambalajului. În 
plus, aceasta aduce atingere drepturilor producătorilor de a-și afișa marca comercială.

Amendamentul 674
Kristian Vigenin
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 50% din aria externă a 
suprafeței anterioare și 75% din aria 
externă a suprafeței posterioare ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. bg

Amendamentul 675
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 65% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. de

Justificare

În virtutea faptului că Belgia are trei limbi oficiale, în această țară se folosesc deja 
avertismente de sănătate care acoperă circa 65% din suprafața externă a pachetelor de 
țigarete. Prin urmare, norma UE ar trebui să dispună că avertismentele de sănătate 
combinate ar trebui să acopere 65% din suprafața anterioară și cea posterioară a pachetelor 
de țigarete.

Amendamentul 676
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) împreună cu codurile de bare, timbrele 
fiscale, marcajele de identificare și de 
urmărire și alte marcaje esențiale, acoperă 
75% din aria externă atât a suprafeței 
anterioare, cât și a celei posterioare, ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. en

Justificare

Există un număr de marcaje esențiale pe produsele din tutun, inclusiv avertismentele de 
sănătate; toate acestea împreună ar trebui să acopere 75% din suprafața externă a 
ambalajului.

Amendamentul 677
Glenis Willmott, Christel Schaldemose, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa 
Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 80% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en

Justificare

Avertismentele de sănătate sunt esențiale pentru a îmbunătăți cunoașterea efectelor negative 
asupra sănătății ale tutunului și pentru a descuraja tinerii să folosească produse din tutun.
Prin urmare, ar trebui să se crească dimensiunea avertismentelor de sănătate.

Amendamentul 678
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 80% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en

Justificare

Avertismentele ilustrate mai mari sunt mai eficiente pentru a transmite informația cu privire 
la riscurile fumatului pentru sănătate. Thailanda, Australia, Uruguay, Sri Lanka și Noua 
Zeelandă sunt țări care au introdus avertismente ilustrate care acoperă o suprafață între 80 
și 85%.

Amendamentul 679
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sunt compuse din același avertisment 
scris și aceeași fotografie color 
corespunzătoare pe ambele fețe ale 
pachetului unitar și pe orice ambalaj 
exterior;

eliminat

Or. en

Amendamentul 680
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sunt compuse din același avertisment eliminat
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scris și aceeași fotografie color 
corespunzătoare pe ambele fețe ale 
pachetului unitar și pe orice ambalaj 
exterior;

Or. nl

Amendamentul 681
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sunt compuse din același avertisment 
scris și aceeași fotografie color 
corespunzătoare pe ambele fețe ale 
pachetului unitar și pe orice ambalaj 
exterior;

(d) sunt compuse din același avertisment 
scris pe ambele fețe ale pachetului unitar și 
pe orice ambalaj exterior;

Or. de

Amendamentul 682
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sunt compuse din același avertisment 
scris și aceeași fotografie color 
corespunzătoare pe ambele fețe ale 
pachetului unitar și pe orice ambalaj 
exterior;

(d) sunt compuse din același avertisment 
scris și, opțional, aceeași fotografie color 
corespunzătoare pe ambele fețe ale 
pachetului unitar și pe orice ambalaj 
exterior; 

Or. cs

Amendamentul 683
Godfrey Bloom
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 684
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 685
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 686
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Nu este nevoie să se schimbe normele curente referitoare la poziționarea avertismentelor de 
sănătate.

Amendamentul 687
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Scopul este de a preveni ruperea avertismentului la deschiderea pachetului, dat fiind că asta 
ar lipsi de obiect introducerea sa. 

Amendamentul 688
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Dacă s-ar impune poziționarea avertismentelor de sănătate pe marginea superioară a 
pachetelor s-ar contraveni articolului 7 alineatul (3) al propunerii, deoarece ar determina 
acoperirea lor parțială de taxele de timbru, care trebuie poziționate pe partea superioară a 
pachetelor pentru a garanta ruperea lor la deschiderea sa.

Amendamentul 689
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 690
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sunt poziționate la marginea superioară
a pachetului unitar și a oricărui ambalaj 

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

exterior și în aceeași direcție ca orice altă 
informație care figurează pe ambalaj;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește dimensiunea avertismentelor de sănătate, se propune menținerea 
dispozițiilor aplicabile din Decizia 2003/641/CE a Comisiei. Ținând seama de costurile 
aferente, nu este rezonabil să se crească dimensiunea avertismentelor de sănătate la 75%.
Normele aplicabile în momentul de față (40% din suprafața externă a suprafeței anterioare și 
30% a suprafeței posterioare) asigură deocamdată un mediu juridic adecvat, nefiind nevoie 
de modificări.

Amendamentul 691
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 692
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Justificare

Avertismentele de sănătate tipărite pe ambalaj sunt un exemplu de măsuri preventive 
adoptate de anumite state membre, care servesc, în special, la informarea consumatorilor cu 
privire la riscurile asociate de utilizarea acestui tip de produse. În același timp, consumatorii 
trebuie să fie liberi să aleagă orice produs doresc, fiind în deplină cunoștință de cauză cu 
privire la pericolele prezentate de consumul produsului respectiv.

Amendamentul 693
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 694
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) sunt poziționate în locul cea mai 
potrivit având în vedere limba utilizată, 
direcția de citire și manipularea 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior pentru a asigura lizibilitatea și 
vizibilitatea; avertismentele de sănătate 
combinate sunt poziționate în aceeași 
direcție ca orice altă informație care 
figurează pe ambalaj;

Or. es
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Amendamentul 695
Kristian Vigenin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. bg

Amendamentul 696
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sunt poziționate pe fiecare pachet 
unitar și pe fiecare ambalaj exterior, în 
aceeași direcție ca orice altă informație 
care figurează pe ambalaj;

Or. cs

Amendamentul 697
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt reproduse în conformitate cu 
formatul, dispoziția, aspectul și proporțiile 
specificate de către Comisie în temeiul 
alineatului (3);

eliminat

Or. de
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Amendamentul 698
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt reproduse în conformitate cu 
formatul, dispoziția, aspectul și proporțiile 
specificate de către Comisie în temeiul 
alineatului (3);

(f) sunt reproduse în conformitate cu 
dispoziția, aspectul și proporțiile 
specificate de către Comisie în temeiul 
alineatului (3);

Or. it

(A se vedea amendamentul la articolul 9 alineatul (3) litera (c).

Amendamentul 699
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 700
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 701
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Nu există nici o dovadă că existența unor dimensiuni minime a pachetelor (determinate din 
dimensiunile maxime ale avertismentelor de sănătate) va asigura atingerea obiectivului de 
sănătate publică sau va descuraja copiii să înceapă să fumeze. Aceste restricții cu privire la 
mărimea pachetului vor reduce opțiunile consumatorilor, vor aduce atingere concurenței, vor 
limita comerțul industriei serviciilor și vor priva producătorii de drepturile lor de proprietate 
intelectuală.

Amendamentul 702
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 703
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) înălțimea : cel puțin 64 mm;
(ii) lățimea: minimum 55 mm.

Or. de

Justificare

Nu există descoperiri științifice care să demonstreze că existența unei dimensiuni minime a 
pachetului unitar (bazată pe dimensiunile minime ale avertismentelor de sănătate) contribuie 
la protecția sănătății publice sau descurajează tinerii să fumeze. Restricțiile privind 
dimensiunile pachetului unitar limitează libertatea de alegere a consumatorilor, aduc 
atingere liberei concurențe și subminează drepturile de proprietate intelectuală.

Amendamentul 704
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 705
José Manuel Fernandes
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. pt

Amendamentul 706
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. pt

Amendamentul 707
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Justificare

Existența unor dimensiuni minime a pachetelor de țigarete nu are niciun sens. Nu ar trebui să 
se delege Comisiei competența de a lua decizii cu privire la dispoziția și proporția 
avertismentelor de sănătate - Parlamentul redactează legislație în acest domeniu.

Amendamentul 708
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

În ceea ce privește dimensiunea avertismentelor de sănătate, se propune menținerea 
dispozițiilor aplicabile din Decizia 2003/641/CE a Comisiei. Ținând seama de costurile 
aferente, nu este rezonabil să se crească dimensiunea avertismentelor de sănătate la 75%.
Normele aplicabile în momentul de față (40% din suprafața externă a suprafeței anterioare și 
30% a suprafeței posterioare) asigură deocamdată un mediu juridic adecvat, nefiind nevoie 
de modificări.

Amendamentul 709
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Justificare

Politicile de prevenire determină adesea tipărirea avertismentelor de sănătate pe ambalaje 
pentru a informa consumatorii cu privire la efectele fumatului. Incorporarea în directivă a 
unor dispoziții privind dimensiunea avertismentelor pe ambalajul exterior este coerentă cu 
obligația de a furniza consumatorilor informații clare, indiferent de dimensiunea pachetului 
unitar. Definirea dimensiunii unui produs de consum depășește ceea ce este necesar pentru a 
respecta obligația respectivă.

Amendamentul 710
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. pl

Justificare

Dimensiunile de mai sus ale ambalajelor țigaretelor elimină posibilitatea de a ambala 
țigaretele subțiri („slim”), care sunt mai lungi decât țigaretele „king size”.

Amendamentul 711
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. it
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Justificare

Standardizarea formatelor pachetelor determinată de introducerea unei lățimi și lungimi 
minime pentru avertismentele de sănătate ar putea duce la scăderea valorii pieței, subminând 
măsurile introduse ca urmare a acordurilor OMC, și ar crește riscul contrabandei, fără a 
avea efecte benefice pentru sănătate. 

Amendamentul 712
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. it

Amendamentul 713
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. es

Amendamentul 714
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. el

Justificare

Dimensiunile propuse, împreună cu normele privind procentul suprafeței exterioare, nu sunt 
aplicabile în cazul tuturor tipurilor de pachete. Aceasta ar duce la uniformizarea dimensiunii, 
formei și modalității de prezentare a pachetelor, dat fiind că dimensiunile propuse nu pot fi 
aplicate tuturor tipurilor de pachete. Consecința acestei măsuri nu ar fi protejarea sănătății 
publice, ci eliminarea unor tipuri de pachete și o denaturare gravă a concurenței.

Amendamentul 715
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: maximum 32 mm;

Or. nl

Amendamentul 716
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: minimum 46 mm;

Or. es

Justificare

Nu există niciun temei științific obiectiv care să permită să se ajungă la concluzia că aceasta 
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va avea efectul dorit asupra consumului de tutun al tinerilor. Aplicarea dimensiunilor 
prezentate la acest punct ar duce la ambalaje standardizate, aducând, astfel, atingere liberei 
concurențe.

Amendamentul 717
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: minimum 50 mm;

Or. en

Amendamentul 718
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: minimum 55 mm;

Or. de

Justificare

Pentru a asigura coerența cu articolul 9 alineatul (1) litera (c), care stipulează că 
avertismentele de sănătate combinate trebuie să acopere 65% din suprafața anterioară și 
posterioară a pachetelor.

Amendamentul 719
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: minimum 68 mm;

Or. en
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Justificare

Avertismentele ilustrate mai mari sunt mai eficiente pentru a transmite informația cu privire 
la riscurile fumatului pentru sănătate.

Amendamentul 720
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: minimul necesar pentru a 
garanta că avertismentele de sănătate 
acoperă o suprafață minimă de 75% din 
suprafața anterioară și cea posterioară, 
conform dispozițiilor de la articolul 9 
alineatul (1c);

Or. pt

Justificare

Definiția dimensiunilor minime a avertismentelor în termeni absoluți exclude ambalajele 
necartonate de o lățime de 53mm și de înălțime variabilă. O soluție pentru diversele tipuri de 
ambalaje ar fi ca avertismentele de sănătate să fie afișate pe toată lățimea ambalajului, plus 
înălțimea minimă necesară pentru a acoperi 75% din suprafața anterioară și cea posterioară, 
conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (1c).

Amendamentul 721
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lățimea: minimum 55 mm. (ii) lățime: minimum 42 mm;

Or. en

Justificare

O astfel de restricționare a dimensiunilor pachetului ar afecta locurile de muncă din sectorul 
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producției în întregul lanț de aprovizionare. Aceasta ar reduce și opțiunile consumatorilor.
Crearea unor restricții uniforme cu privire la pachete ar încuraja comerțul ilicit, ar reduce 
inovația și concurența. S-ar limita drepturile de proprietate intelectuală.

Amendamentul 722
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lățimea: minimum 55 mm. (ii) lățime: maximum 25 mm;

Or. nl

Amendamentul 723
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lățimea: minimum 55 mm. (ii) lățime: întreaga lățime cumulată a 
suprafeței anterioare și a suprafeței 
posterioare a ambalajului.

Or. pt

Justificare

Definiția dimensiunilor minime a avertismentelor în termeni absoluți exclude ambalajele 
necartonate de o lățime de 53mm și de înălțime variabilă. O soluție pentru diversele tipuri de 
ambalaje ar fi ca avertismentele de sănătate să fie afișate pe toată lățimea ambalajului, plus 
înălțimea minimă necesară pentru a acoperi 75% din suprafața anterioară și cea posterioară, 
conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (1c).


