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Amendamentul 1044
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre interzic punctelor de 
vânzare cu amănuntul care își au sediul 
pe teritoriul lor să distribuie produse din 
tutun gratuite sau la preț redus prin 
intermediul canalelor transfrontaliere la 
distanță sau prin orice alt canal.

Or. en

Justificare

Distribuirea promoțională gratuită de produse pe bază de tutun acționează ca un stimulent 
pentru a începe să fumezi și vizează tinerii, motiv pentru care ar trebui evitată.

Amendamentul 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Din motive de sănătate publică, un 
stat membru poate să impună restricții la 
importurile de tutun pentru uz personal. 
Un stat membru trebuie să aibă 
posibilitatea de a aplica asemenea 
restricții mai ales atunci când în statul 
membru în care este cumpărat produsul 
prețul este cu mult mai mic decât prețul 
din statul membru de origine și în cazul în 
care avertismentele de sănătate nu sunt în 
limba(ile) sale oficială(e).

Or. fr
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Justificare

Statele membre ar trebui să poată restricționa importurile la tutun pentru uz personal în 
vederea protejării sănătății publice și a stăvilirii comerțului ilicit cu țigări.

Amendamentul 1046
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Vânzările pe internet de țigări și 
tutun de rulat sunt interzise în Uniune.
Vânzările pe internet de alte produse din 
tutun și produse conexe care conțin 
nicotină fac obiectul unei monitorizări 
mai stricte în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre interzic pe teritoriul 
lor distribuirea de produse din tutun 
gratuite sau la preț redus și schimbarea 
pachetelor deja deschise cu pachete noi, 
sigilate de produse din tutun, indiferent de 
canalul de distribuție folosit.

Or. it

Justificare

Acțiunile promoționale prin care se distribuie gratuit și public pachete de țigări sau prin care 
pachetele deja deschise sunt înlocuite cu unele noi sunt adresate tinerilor și nu pot fi 
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justificate în niciun fel.

Amendamentul 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este relevant dacă se implementează interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță.

Amendamentul 1049
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;

eliminat

Or. en

Justificare

În general, în cadrul vânzărilor transfrontaliere la distanță se vând produse de tutun 
contrafăcute sau ilicite. Acestea prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor și 
subminează, de asemenea, politicile naționale de impozitare a tutunului care au drept scop 
combaterea fumatului.
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Amendamentul 1050
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea actuală este foarte greu de pus de aplicare și de controlat. Prin urmare, o 
interzicere totală a vânzărilor la distanță ar fi mai ușor de aplicat și de controlat. Interdicția 
ar trebui să acopere, de asemenea, produsele de nicotină și înlocuitorii tutunului (țigaretele 
din plante, țigaretele electronice) deoarece acestea sunt vândute în principal prin internet iar 
controlul lor este dificil. O condiție minimă este ca toate să fie reglementate (limite de vârstă 
etc.).

Amendamentul 1051
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;

eliminat

Or. en

Justificare

Interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță, inclusiv a vânzărilor pe internet, de 
produse din tutun în întreaga UE reprezintă modalitatea cea mai eficientă de a proteja 
tinerii. Această abordare va facilita aplicarea și asigură o soluție necesară și proporțională.
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Amendamentul 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 1054
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 

eliminat
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de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;

Or. fi

Amendamentul 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;

eliminat

Or. it

Amendamentul 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este relevant dacă se implementează interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță.

Amendamentul 1057
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. en

Justificare

În general, în cadrul vânzărilor transfrontaliere la distanță se vând produse de tutun 
contrafăcute sau ilicite. Acestea prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor și 
subminează, de asemenea, politicile naționale de impozitare a tutunului care au drept scop 
combaterea fumatului.

Amendamentul 1058
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea actuală este foarte greu de pus de aplicare și de controlat. Prin urmare, o 
interzicere totală a vânzărilor la distanță ar fi mai ușor de aplicat și de controlat. Interdicția 
ar trebui să acopere, de asemenea, produsele de nicotină și înlocuitorii tutunului (țigaretele 
din plante, țigaretele electronice) deoarece acestea sunt vândute în principal prin internet iar 
controlul lor este dificil. O condiție minimă este ca toate să fie reglementate (limite de vârstă 
etc.).
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Amendamentul 1059
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. en

Justificare

Interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță, inclusiv a vânzărilor pe internet, de 
produse din tutun în întreaga UE reprezintă modalitatea cea mai eficientă de a proteja 
tinerii. Această abordare va facilita aplicarea și asigură o soluție necesară și proporțională.

Amendamentul 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 1062
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 

eliminat
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informaționale;

Or. it

Amendamentul 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este relevant dacă se implementează interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță.

Amendamentul 1065
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. en

Justificare

În general, în cadrul vânzărilor transfrontaliere la distanță se vând produse de tutun 
contrafăcute sau ilicite. Acestea prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor și 
subminează, de asemenea, politicile naționale de impozitare a tutunului care au drept scop 
combaterea fumatului.
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Amendamentul 1066
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea actuală este foarte greu de pus de aplicare și de controlat. Prin urmare, o 
interzicere totală a vânzărilor la distanță ar fi mai ușor de aplicat și de controlat. Interdicția 
ar trebui să acopere, de asemenea, produsele de nicotină și înlocuitorii tutunului (țigaretele 
din plante, țigaretele electronice) deoarece acestea sunt vândute în principal prin internet iar 
controlul lor este dificil. O condiție minimă este ca toate să fie reglementate (limite de vârstă 
etc.).

Amendamentul 1067
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. en

Justificare

Interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță, inclusiv a vânzărilor pe internet, de 
produse din tutun în întreaga UE reprezintă modalitatea cea mai eficientă de a proteja 
tinerii. Această abordare va facilita aplicarea și asigură o soluție necesară și proporțională.
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Amendamentul 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 1070
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1072
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 

eliminat
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membru relevant.

Or. en

Justificare

Propunerea actuală este foarte greu de pus de aplicare și de controlat.  Prin urmare, o 
interzicere totală a vânzărilor la distanță ar fi mai ușor de aplicat și de controlat. Interdicția 
ar trebui să acopere, de asemenea, produsele de nicotină și înlocuitorii tutunului (țigaretele 
din plante, țigaretele electronice) deoarece acestea sunt vândute în principal prin internet iar 
controlul lor este dificil. O condiție minimă este ca toate să fie reglementate (limite de vârstă 
etc.).

Amendamentul 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este relevant dacă se implementează interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță.

Amendamentul 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1075
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

eliminat

Or. en
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Justificare

În concordanță cu amendamentul la considerentul (1).

Amendamentul 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 1077
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 

eliminat
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conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

Or. fi

Amendamentul 1078
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1079
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

eliminat

Or. en

Justificare

Interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță, inclusiv a vânzărilor pe internet, de 
produse din tutun în întreaga UE reprezintă modalitatea cea mai eficientă de a proteja 
tinerii. Această abordare va facilita aplicarea și asigură o soluție necesară și proporțională.

Amendamentul 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

eliminat
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Or. it

Amendamentul 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

(2) Statele membre care au implementat o 
strategie națională împotriva fumatului 
pot fixa limite cantitative ale distribuției 
transfrontaliere.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este complementar cu solicitarea de a interzice vânzările la distanță, fiind 
o solicitare mai veche a vânzătorilor de produse din tutun cu amănuntul.

Amendamentul 1082
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 

eliminat
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faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

Or. en

Justificare

Propunerea actuală este foarte greu de pus de aplicare și de controlat.  Prin urmare, o 
interzicere totală a vânzărilor la distanță ar fi mai ușor de aplicat și de controlat. Interdicția 
ar trebui să acopere, de asemenea, produsele de nicotină și înlocuitorii tutunului (țigaretele 
din plante, țigaretele electronice) deoarece acestea sunt vândute în principal prin internet iar 
controlul lor este dificil. O condiție minimă este ca toate să fie reglementate (limite de vârstă 
etc.).

Amendamentul 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este relevant dacă se implementează interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță.

Amendamentul 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1085
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

eliminat

Or. en

Justificare

În concordanță cu amendamentul la considerentul (1).
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Amendamentul 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 1087
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

eliminat
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Or. fi

Amendamentul 1088
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1089
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

eliminat
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Or. en

Justificare

Interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță, inclusiv a vânzărilor pe internet, de 
produse din tutun în întreaga UE reprezintă modalitatea cea mai eficientă de a proteja 
tinerii. Această abordare va facilita aplicarea și asigură o soluție necesară și proporțională.

Amendamentul 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este necesar pentru a se asigura 
conformitatea și a se facilita asigurarea 
aplicării, statele membre de destinație pot 
solicita ca punctul de vânzare cu 
amănuntul să desemneze o persoană 
fizică care este responsabilă de verificarea 
faptului că produsele din tutun, înainte de 
a ajunge la consumator, sunt în 
conformitate cu dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive în 
statul membru de destinație.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1091
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 
minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 

eliminat
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Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

Or. en

Justificare

Propunerea actuală este foarte greu de pus de aplicare și de controlat.  Prin urmare, o 
interzicere totală a vânzărilor la distanță ar fi mai ușor de aplicat și de controlat. Interdicția 
ar trebui să acopere, de asemenea, produsele de nicotină și înlocuitorii tutunului (țigaretele 
din plante, țigaretele electronice) deoarece acestea sunt vândute în principal prin internet iar 
controlul lor este dificil. O condiție minimă este ca toate să fie reglementate (limite de vârstă 
etc.).

Amendamentul 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin 
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 
minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 
Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1093
Martina Anderson

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin 
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 
minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 
Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este relevant dacă se implementează interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță.

Amendamentul 1094
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin 
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 
minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 
Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

eliminat

Or. en
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Justificare

În concordanță cu amendamentul la considerentul (1).

Amendamentul 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin 
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 
minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 
Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 1096
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin 
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 

eliminat
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minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 
Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

Or. fi

Amendamentul 1097
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin 
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 
minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 
Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

eliminat

Or. en

Justificare

Interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță, inclusiv a vânzărilor pe internet, de 
produse din tutun în întreaga UE reprezintă modalitatea cea mai eficientă de a proteja 
tinerii. Această abordare va facilita aplicarea și asigură o soluție necesară și proporțională.

Amendamentul 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctele de vânzare cu amănuntul 
angajate în vânzări la distanță sunt dotate 
cu un sistem de verificare a vârstei, prin 
care se verifică în momentul vânzării 
faptul că cel care cumpără are vârsta 
minimă prevăzută în temeiul legislației 
naționale din statul membru de destinație. 
Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1099
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea actuală este foarte greu de pus de aplicare și de controlat.  Prin urmare, o 
interzicere totală a vânzărilor la distanță ar fi mai ușor de aplicat și de controlat. Interdicția 
ar trebui să acopere, de asemenea, produsele de nicotină și înlocuitorii tutunului (țigaretele 
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din plante, țigaretele electronice) deoarece acestea sunt vândute în principal prin internet iar 
controlul lor este dificil. O condiție minimă este ca toate să fie reglementate (limite de vârstă 
etc.).

Amendamentul 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1101
Martina Anderson

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 

eliminat
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fabricantului de produse din tutun.

Or. en

Justificare

Nu este relevant dacă se implementează interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță.

Amendamentul 1102
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

eliminat

Or. en

Justificare

În concordanță cu amendamentul la considerentul (1).

Amendamentul 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 

eliminat
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în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 1104
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1105
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1106
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

eliminat

Or. en

Justificare

Interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță, inclusiv a vânzărilor pe internet, de 
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produse din tutun în întreaga UE reprezintă modalitatea cea mai eficientă de a proteja 
tinerii. Această abordare va facilita aplicarea și asigură o soluție necesară și proporțională.

Amendamentul 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal care se 
referă la consumator se prelucrează doar 
în conformitate cu Directiva 95/46/CE și 
nu se comunică fabricantului de produse 
din tutun sau societăților care fac parte 
din același grup sau oricăror alte părți 
terțe. Datele cu caracter personal nu se 
utilizează și nu se transferă în alte scopuri 
decât această cumpărare efectivă. Aceasta 
se aplică și în cazul în care punctul de 
vânzare cu amănuntul aparține 
fabricantului de produse din tutun.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1108
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vânzările transfrontaliere de produse din 
tutun

Articolul 16a 
Vânzările transfrontaliere de produse din 

tutun
Se stabilește un plafon pentru importul de 
produse din alt stat membru pentru 
fiecare dintre produsele din tutun care fac 
obiectul prezentei directive.  Acest plafon 
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este fixat de fiecare stat membru folosind 
metodele de calcul pe care le consideră 
cele mai potrivite (de exemplu, pe 
persoană, pe tip de vehicul, o cantitate 
globală care să acopere mai multe 
produse din tutun).

Or. fr

Justificare

În martie 2013 Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat împotriva Franței (în cauza C-
216/11) pentru neîndeplinirea anumitor obligații și neluarea în considerare a naturii 
specifice a fiecărui produs pe bază de tutun. Având în vedere că aceste accize sunt un mijloc 
de prevenire a fumatului, un stat membru ar trebui să păstreze opțiunea de a impune restricții 
la importurile de produse pe bază de tutun din alt stat pentru a-și îmbunătăți politicile 
împotriva fumatului. 

Amendamentul 1109
Martina Anderson
în numele Grupului GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 a
Afișarea produselor din tutun la punctele 

de vânzare
(1) Statele membre interzic afișarea 
produselor din tutun la punctele de 
vânzare pe teritoriul lor.
(2) Produsele pe bază de tutun sunt 
complet ascunse privirii clientului, 
exceptând momentul cumpărării sau 
vânzării sau operațiunile de verificare și 
completare a stocurilor, de instruire a 
personalului sau de întreținere a 
depozitului.
(3) Afișarea produselor pe bază de tutun 
din motivele enunțate la alineatul (2) 
poate dura numai atât cât este necesar 
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pentru îndeplinirea sarcinilor respective.
(4) Prețurile la produsele pe bază de tutun 
sunt afișate într-un format standardizat. 
Nu se afișează nicio ofertă sau vreo 
reducere de preț specială.

Or. en

Justificare

Interzicerea afișării la punctele de vânzare este deja în vigoare într-o serie de state membre 
ale UE și EFTA.  În 2010 Norvegia a fost dată în judecată de o companie de tutun pentru 
crearea unei bariere în calea comerțului.  Instanța s-a pronunțat în favoarea Norvegiei dar 
cauza respectivă dovedește necesitatea unor acțiuni la nivelul UE. Normele de aplicare ale 
articolului 13 din Convenția-cadru pentru controlul tutunului precizează că afișarea 
produselor din tutun la punctele de vânzare reprezintă o acțiune de publicitate și promovare. 
Ele recomandă o interdicție totală a oricărei afișări de produselor din tutun la punctele de 
vânzare.

Amendamentul 1110
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Statele membre care au implementat o 
strategie națională împotriva fumatului 
pot fixa limite cantitative ale distribuției 
transfrontaliere. 

Or. fr

Amendamentul 1111
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Titlul 2 – Capitolul 5 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Noi categorii de produse din tutun Produse din tutun cu risc redus

Or. de

Amendamentul 1112
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 17 eliminat
Notificarea noilor categorii de produse 
din tutun
(1) Statele membre solicită ca fabricanții 
și importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din 
statele membre orice nouă categorie de 
produse din tutun pe care intenționează 
să o introducă pe piețele din statele 
membre în cauză. Notificarea este 
transmisă în format electronic cu șase 
luni înainte de data preconizată pentru 
introducerea pe piață și este însoțită de o 
descriere detaliată a produsului în cauză, 
precum și de informații privind 
ingredientele și emisiile în conformitate 
cu articolul 5. Fabricanții și importatorii 
care notifică o nouă categorie de produse 
din tutun furnizează, de asemenea, 
autorităților competente în cauză:
(a) studii științifice disponibile privind 
toxicitatea, potențialul de dependență și 
atractivitatea produsului, în special în 
ceea ce privește ingredientele și emisiile 
sale;
(b) studii și cercetări de piață disponibile 
privind preferințele diverselor grupuri de 
consumatori, incluzând tinerii și
(c) alte informații relevante și disponibile, 
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inclusiv o analiză a raportului 
riscuri/beneficii pentru produs, a efectelor 
așteptate privind renunțarea la consumul 
de tutun, a efectelor așteptate privind 
incidența consumului de tutun și a altor 
percepții prevăzute ale consumatorului.
(2) Statele membre solicită ca fabricanții 
și importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au 
dreptul să solicite fabricanților sau 
importatorilor de tutun să efectueze teste 
suplimentare sau să transmită informații 
suplimentare. Statele membre pun la 
dispoziția Comisiei toate informațiile 
primite în temeiul prezentului articol. 
Statele membre au dreptul să introducă 
un sistem de autorizare și să perceapă o 
taxă proporțională.
(3) Noile categorii de produse din tutun 
introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă. Dispozițiile 
aplicabile depind de faptul dacă produsele 
se încadrează sau nu în definiția 
produsului din tutun nefumigen de la 
articolul 2 alineatul (29) sau a tutunului 
pentru fumat de la articolul 2 alineatul 
(33).

Or. fi

Amendamentul 1113
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun și a produselor potențial mai puțin 
nocive
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Or. en

Justificare

Trebuie creată categoria „produse potențial mai puțin nocive” pentru a acoperi toate 
produsele din directivă.

Amendamentul 1114
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

Notificarea produselor din tutun cu risc 
redus

Or. de

Amendamentul 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun și a produselor din tutun cu risc 
redus

Or. pt

Amendamentul 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea noilor categorii de produse din Notificarea noilor categorii de produse din 
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tutun tutun, inclusiv a produselor din tutun cu 
risc redus

Or. it

Amendamentul 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun și acordarea unei autorizații 
prealabile vânzării pentru produsele din 
tutun cu risc redus

Or. it

Justificare

Produsele cu risc redus sunt produsele pe bază de tutun care s-a demonstrat științific că 
prezintă un risc mai mic decât produsele pe bază de tutun convenționale O referire la acest 
concept este necesară pentru informarea corespunzătoare a consumatorilor în legătură cu 
riscurile mai mici.

Amendamentul 1118
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea noilor categorii de produse
din tutun

Autorizația de comercializare a 
produselor din tutun cu risc redus

Or. it

Amendamentul 1119
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții 
și importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din 
statele membre orice nouă categorie de 
produse din tutun pe care intenționează să 
o introducă pe piețele din statele membre 
în cauză. Notificarea este transmisă în 
format electronic cu șase luni înainte de 
data preconizată pentru introducerea pe 
piață și este însoțită de o descriere 
detaliată a produsului în cauză, precum și 
de informații privind ingredientele și 
emisiile în conformitate cu articolul 5. 
Fabricanții și importatorii care notifică o 
nouă categorie de produse din tutun 
furnizează, de asemenea, autorităților 
competente în cauză:

(1) Statele membre interzic 
comercializarea oricărei noi categorii de 
produse din tutun.

Or. fi

Amendamentul 1120
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să
notifice autorităților competente din 
statele membre orice nouă categorie de
produse din tutun pe care intenționează să
o introducă pe piețele din statele membre 
în cauză. Notificarea este transmisă în 
format electronic cu șase luni înainte de 
data preconizată pentru introducerea pe 
piață și este însoțită de o descriere detaliată 
a produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 

(1) Comercializarea produselor din tutun 
cu risc redus trebuie autorizată de 
autoritățile competente ale statului 
membru în care producătorul sau 
importatorul intenționează să 
comercializeze produsul. Statele membre 
solicită ca fabricanții și importatorii de 
produse din tutun să depună o cerere la 
autoritățile competente din statele membre
pentru orice produse din tutun cu risc 
redus pe care intenționează să le introducă 
pe piețele din statele membre în cauză.
Statele membre au dreptul să solicite plata 
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importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:

unei taxe proporționale. Cererea este 
transmisă în format electronic cu șase luni 
înainte de data preconizată pentru 
introducerea pe piață și este însoțită de o 
descriere detaliată a produsului în cauză, 
precum și de informații privind 
ingredientele și emisiile în conformitate cu 
articolul 5. Fabricanții și importatorii care
depun o cerere pentru o autorizație de 
comercializare pentru un produs din tutun
cu risc redus furnizează, de asemenea, 
autorităților competente în cauză:

Or. it

Amendamentul 1121
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză. Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun cu risc 
redus să notifice autorităților competente 
din statele membre orice astfel de categorie 
de produse din tutun pe care intenționează 
să o introducă pe piețele din statele 
membre în cauză. Notificarea este 
transmisă în format electronic cu șase luni 
înainte de data preconizată pentru 
introducerea pe piață și este însoțită de o 
descriere detaliată a produsului în cauză, 
precum și de orice tip de etichetă, 
instrucțiuni de folosire, informații privind
compoziția produsului, procesul de 
fabricație și controalele la care a fost 
supus și informații privind ingredientele și 
emisiile în conformitate cu articolul 5.
Fabricanții și importatorii care notifică o 
categorie de produse din tutun cu risc 
redus furnizează, de asemenea, 
autorităților competente în cauză:

Or. de
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Amendamentul 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză. Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză și în cazul căreia intenționează, pe 
baza unor dovezi științifice solide, să 
susțină că sunt mai puțin nocive sau că 
prezintă mai puține riscuri decât 
produsele din tutun convenționale. 
Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:

Or. pt

Amendamentul 1123
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
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cauză. Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:

cauză și care ar putea, potrivit unor date 
științifice independente și verificabile, să 
fie mult mai puțin nocive decât produsele 
din tutun tradiționale. Notificarea este 
transmisă în format electronic cu șase luni 
înainte de data preconizată pentru 
introducerea pe piață și este însoțită de o 
descriere detaliată a produsului în cauză, 
precum și de informații privind 
ingredientele și emisiile în conformitate cu 
articolul 5. Fabricanții și importatorii care 
notifică o nouă categorie de produse din 
tutun furnizează, de asemenea, autorităților 
competente în cauză:

Or. fr

Amendamentul 1124
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză. Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză, precum și pentru produsele în 
cazul cărora intenționează, pe baza unor 
dovezi științifice solide, să susțină că sunt 
potențial mai puțin nocive sau că prezintă 
mai puține riscuri decât produsele din 
tutun obișnuite. Notificarea este transmisă 
în format electronic cu șase luni înainte de 
data preconizată pentru introducerea pe 
piață și este însoțită de o descriere detaliată 
a produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:
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Or. en

Justificare

Trebuie creată categoria „produse potențial mai puțin nocive” pentru a acoperi toate 
produsele din directivă.

Amendamentul 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză. Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun furnizează, de 
asemenea, autorităților competente în 
cauză:

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun, inclusiv produsele cu risc redus,
pe care intenționează să o introducă pe 
piețele din statele membre în cauză. 
Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții și 
importatorii care notifică o nouă categorie 
de produse din tutun, inclusiv produse cu 
risc redus, furnizează, de asemenea, 
autorităților competente în cauză:

Or. it

Amendamentul 1126
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) studii științifice disponibile privind (a) studii științifice disponibile privind 
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toxicitatea, potențialul de dependență și 
atractivitatea produsului, în special în ceea 
ce privește ingredientele și emisiile sale;

toxicitatea și potențialul de dependență ale 
produsului, în special în ceea ce privește 
ingredientele și emisiile sale;

Or. cs

Amendamentul 1127
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) studii științifice disponibile privind 
toxicitatea, potențialul de dependență și 
atractivitatea produsului, în special în ceea 
ce privește ingredientele și emisiile sale;

(a) studii științifice disponibile privind
efectele pozitive sau negative dovedite,
toxicitatea și potențialul de dependență ale
produsului, în special în ceea ce privește 
ingredientele și emisiile sale;

Or. de

Amendamentul 1128
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) studii și cercetări de piață disponibile 
privind preferințele diverselor grupuri de 
consumatori, incluzând tinerii și

(b) studii și cercetări de piață disponibile 
privind modul în care consumatorii 
percep și utilizează produsul, inclusiv 
eticheta sa, și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, incluzând tinerii și

Or. de

Amendamentul 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) studii și cercetări de piață disponibile 
privind preferințele diverselor grupuri de 
consumatori, incluzând tinerii și

(b) sinteze de lucru ale studiilor și 
cercetărilor de piață disponibile privind 
preferințele diverselor grupuri de 
consumatori, incluzând tinerii și

Or. es

Amendamentul 1130
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) studii și cercetări de piață disponibile 
privind preferințele diverselor grupuri de 
consumatori, incluzând tinerii și 

(b) studii și cercetări de piață disponibile 
privind preferințele diverselor grupuri de 
consumatori, incluzând tinerii și fumătorii 
cronici care fumează foarte mult și

Or. el

Justificare

O parte a acestor studii ar trebui să se concentreze, în afară de tineri, asupra fumătorilor 
cronici care fumează foarte mult.

Amendamentul 1131
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Statele membre au dreptul de a 
introduce norme specifice pentru 
produsele în cazul cărora intenționează să 
susțină că sunt potențial mai puțin nocive, 
care se pot abate de la cerințele prezentei 
directive, cu obligația de a notifica 
Comisiei normele în cauză.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să aibă un spațiu de manevră pentru a permite lansarea pe piață a 
unor produse mai puțin nocive. Excepții acordate acestei categorii de produse vor determina 
până la urmă găsirea unei soluții sau un model de consum pentru următoarea directivă pe 
baza măsurătorilor efectuate de diferite state membre.

Amendamentul 1132
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre solicită ca fabricanții 
și importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au 
dreptul să solicite fabricanților sau 
importatorilor de tutun să efectueze teste 
suplimentare sau să transmită informații 
suplimentare. Statele membre pun la 
dispoziția Comisiei toate informațiile 
primite în temeiul prezentului articol. 
Statele membre au dreptul să introducă 
un sistem de autorizare și să perceapă o 
taxă proporțională.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1133
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
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să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. Statele membre au 
dreptul să introducă un sistem de 
autorizare și să perceapă o taxă 
proporțională.

să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. Statele membre au 
dreptul să introducă o procedură de 
autorizare, inclusiv condiții de autorizare 
a produselor din tutun cu risc redus, și să 
perceapă o taxă proporțională. Condițiile 
de autorizare stipulează, îndeosebi, 
cerințele pentru evaluarea științifică a 
riscului și pentru demonstrarea pe bază 
de probe a riscului redus și dispozițiile 
care decurg din literele (a)-(c) de la 
alineatul (1), precum și cerințele aferente 
procesului de fabricație, controalelor și 
supravegherii pieței după introducerea pe 
piață a produsului. Statele membre 
precizează, de asemenea, cerințele privind 
etichetarea, ambalarea și măsurarea, 
inclusiv metodele de măsurare a 
gudronului, nicotinei și a monoxidului de 
carbon, precum și a ingredientelor 
suplimentare speciale folosite pentru 
produsele din tutun cu risc redus. Statele 
membre prezintă Comisiei rapoarte 
privind aceste condiții de autorizare.

Or. de

Amendamentul 1134
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
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prezentului articol. Statele membre au 
dreptul să introducă un sistem de 
autorizare și să perceapă o taxă 
proporțională.

prezentului articol. Statele membre au 
dreptul să stabilească cerințele științifice 
pentru acordarea autorizației menționate 
la alineatul (1). Statele membre pot, de 
asemenea, să stabilească proceduri legate 
de furnizarea de informații despre produs 
către public pe baza datelor științifice 
furnizate de producător sau importator.

Or. it

Amendamentul 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. Statele membre au 
dreptul să introducă un sistem de autorizare 
și să perceapă o taxă proporțională.

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. Statele membre au 
dreptul să introducă un sistem de autorizare 
și să perceapă o taxă proporțională. Înainte 
de a acorda autorizația de introducere pe 
piață a unei noi categorii de produse, 
inclusiv produse cu risc redus, statele 
membre stabilesc și impun un caracter 
obligatoriu pentru: standardele aplicabile 
comercializării și altor tipuri de informații 
oferite publicului, concentrându-se 
asupra caracteristicilor care permit să se 
reducă simțitor riscul contractării uneia 
sau mai multor boli asociate fumatului.

Or. it
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Justificare

În cazul fumătorilor care fumează foarte mult, produsele din tutun care prezintă un risc mai 
scăzut, dovedit științific, pot oferi o soluție prin limitarea efectelor dăunătoare asupra 
persoanelor care decid totuși să continue să fumeze. 

Amendamentul 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. Statele membre au 
dreptul să introducă un sistem de autorizare 
și să perceapă o taxă proporțională.

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a) – (c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. În contextul 
introducerii pe piață a produselor din 
tutun cu risc redus, statele membre au 
dreptul să introducă un sistem de autorizare 
și să perceapă o taxă proporțională. Statele 
membre au dreptul să stabilească norme 
specifice pentru produsele cu risc redus 
legate de informațiile pentru consumatori, 
ambalaj și etichetă, ingrediente și emisii, 
precum și metodele folosite pentru a 
măsura gudronul, nicotina și monoxidul 
de carbon, care pot fi diferite de cerințele 
prezentei directive. Statele membre 
notifică normele respective Comisiei.

Or. it

Justificare

Produsele cu risc redus sunt produsele pe bază de tutun care s-a demonstrat științific că 
prezintă un risc mai mic decât produsele pe bază de tutun convenționale O referire la acest 
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concept este necesară pentru informarea corespunzătoare a consumatorilor în legătură cu 
riscurile mai mici.


