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Amendamentul 1234
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Avertismentul de sănătate menționat 
la alineatul (3) este în conformitate cu 
cerințele de la articolul 10 alineatul (4). 
În plus, avertismentul:

eliminat

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procent este mărit la 32% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și 
la 35% în cazul statelor membre cu trei 
limbi oficiale.

Or. fr

Amendamentul 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Avertismentul de sănătate menționat 
la alineatul (3) este în conformitate cu 
cerințele de la articolul 10 alineatul (4). 
În plus, avertismentul:

eliminat

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
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Acest procent este mărit la 32% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și 
la 35% în cazul statelor membre cu trei 
limbi oficiale.

Or. pl

Amendamentul 1236
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Avertismentul de sănătate menționat 
la alineatul (3) este în conformitate cu 
cerințele de la articolul 10 alineatul (4). 
În plus, avertismentul:

eliminat

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procent este mărit la 32% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și 
la 35% în cazul statelor membre cu trei 
limbi oficiale.

Or. en

Justificare

Conceptul de reglementare al prezentului articol nu este susținut. Cu excepția produselor din 
tutun, produsele care conțin nicotină – indiferent de cantitatea de nicotină – ar trebui 
clasificate ca produse farmaceutice. Articolul 18 din proiect nu promovează garantarea unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății și încalcă articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Articolul 18 reprezintă un pas înapoi atunci când este 
comparat cu reglementările maghiare în vigoare, prin urmare, el este inacceptabil în forma 
actuală.
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Amendamentul 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Avertismentul de sănătate menționat 
la alineatul (3) este în conformitate cu 
cerințele de la articolul 10 alineatul (4). 
În plus, avertismentul:

eliminat

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procent este mărit la 32% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și 
la 35% în cazul statelor membre cu trei 
limbi oficiale.

Or. it

Amendamentul 1238
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procentaj este de 32% pentru statele 
membre cu două limbi oficiale și de 35%
pentru statele membre cu trei limbi 
oficiale.

(b) acoperă 15% din aria exterioară a
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procentaj este de 17% pentru statele 
membre cu două limbi oficiale și de 20%
pentru statele membre cu trei limbi 
oficiale.

Or. nl
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Amendamentul 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia solicită un aviz Comitetului 
științific pentru riscuri sanitare emergente 
și noi (CSRSEN) în termen de 24 de luni 
de la intrarea în vigoare a directivei în 
vederea obținerii unor informații 
științifice și toxicologice fiabile cu privire 
la măsura în care principalele ingrediente 
ale țigaretelor electronice sunt nocive și 
cu privire la eventualele măsuri 
prudențiale care vor fi adoptate în ceea ce 
privește acest produs aferent tutunului;

Or. fr

Justificare

Comisia și comitetele sale științifice ar trebui să elaboreze cât mai curând posibil un raport 
cuprinzător referitor la siguranță privind diferitele tipuri de țigarete electronice disponibile 
actualmente pe piață (care, adesea, nu intră în domeniul de aplicare al niciunei legislații).

Amendamentul 1240
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1241
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate deciziile din prezenta directivă sunt decizii cu un caracter eminamente politic. Orice 
modificare trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 1242
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

eliminat

Or. cs
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Amendamentul 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1244
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1245
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul de reglementare al prezentului articol nu este susținut. Cu excepția produselor din 
tutun, produsele care conțin nicotină – indiferent de cantitatea de nicotină – ar trebui 
clasificate ca produse farmaceutice. Articolul 18 din proiect nu promovează garantarea unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății și încalcă articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Articolul 18 reprezintă un pas înapoi atunci când este 
comparat cu reglementările maghiare în vigoare, prin urmare, el este inacceptabil în forma 
actuală.

Amendamentul 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 1247
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

(5) Comisia prezintă un raport cu privire 
la aplicarea dispozițiilor suplimentare ale 
directivei în ceea ce privește produsele 
care conțin nicotină până la data de (5 
ani de la transpunerea directivei în 
legislația națională din toate statele 
membre). În acest raport, Comisia 
analizează progresele științifice și tehnice 
legate de produsele care conțin nicotină 
din perspectiva comportamentului de 
consum și a categoriilor de produse.
Dacă este necesar, Comisia însoțește 
raportul de o propunere legislativă, în 
care se stabilesc normele privind 
siguranța produselor, publicitatea 
produselor care conțin nicotină, precum 
și dispoziții legate de poziția, formatul, 
dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

Or. de

Amendamentul 1248
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la 
alineatele (3) și (4), ținând cont de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței 
și pentru a adopta și adapta poziția, 
formatul, dispoziția, rotația desemnată ale 

(5) Comisia efectuează, până la 
1 ianuarie 2017, un studiu privind 
produsele care conțin nicotină, cu 
consultarea părților interesate relevante și 
a statelor membre. Acest studiu va include 
o evaluare cuprinzătoare a siguranței, o 
evaluare a riscului și o analiză cost-
beneficiu și va prezenta o varietate de 
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avertismentelor de sănătate. eventuale opțiuni legislative.

Or. en

Justificare

Țigaretele electronice nu sunt medicamente, deoarece ele nu pot pretinde că îmbunătățesc 
sănătatea umană sau că previn bolile. În plus, cu toate că vaporizează nicotină, acestea nu 
sunt, de asemenea, produse din tutun. Prin urmare, ele nu sunt reglementate de legislația 
privind medicamentele și nici de legislația privind produsele din tutun. Prezentul 
amendament solicită ca un studiu să prezinte opțiuni legislative corespunzătoare acestor noi 
produse.

Amendamentul 1249
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În termen de cel mult doi ani de la 
data menționată la articolul 25 
alineatul (1), Comisia transmite 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social un raport 
referitor la propunerea unei legislații 
suplimentare privind introducerea pe 
piață a produselor care conțin nicotină 
care nu sunt autorizate în temeiul
Directivei 2001/83/CE.
În raport, Comisia indică, în special, 
elementele care ar trebui examinate 
ținând cont de evoluția cunoștințelor 
științifice și tehnice, incluzând 
reglementărilor și standardelor convenite 
la nivel internațional privind produsele, 
acordând o atenție specială:
(a) standardelor de fabricație și de 
aprovizionare a produselor care conțin 
nicotină;
(b) vârstei minime corespunzătoare 
pentru vânzarea și achiziționarea de 
produse care conțin nicotină;
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(c) cerințelor privind informarea 
consumatorilor; 
(d) publicității și comunicării în 
conformitate cu potențialul produselor de 
reducere a riscurilor, inclusiv utilizării de 
reclamații privind produsele 
fundamentate științific;
(e) necesității de a asigura disponibilitatea 
produselor care conțin nicotină pentru 
consumatorii de produse din tutun.
În vederea întocmirii proiectului de 
raport, Comisia, asistată de experți
științifici și tehnici, analizează modelele 
de utilizare și consum în cazul produselor 
care conțin nicotină.

Or. en

Justificare

Produsele cu risc scăzut, cum ar fi așa-numitele țigarete electronice, pot înlocui produsele 
din tutun tradiționale și pot contribui la reducerea efectelor nocive asupra sănătății ale 
consumului de tutun. Deși o reglementare este necesară, cerința de autorizare în conformitate 
cu Directiva privind medicamentele de uz uman nu are ca fundament datele științifice 
disponibile în prezent și ar trebui revizuită.

Amendamentul 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Produse care conțin nicotină

(1) Produsele care conțin nicotină pot fi 
introduse pe piață numai în cazul în care 
sunt autorizate în temeiul:
(a) Directivei 2001/83/CE sau
(b) procedurii simplificate definite la 
alineatele (2) și (3).
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Procedura simplificată
(2) În temeiul procedurii simplificate, 
statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse care conțin 
nicotină să transmită o cerere de 
autorizație de introducere pe piață care 
conține următoarele:
(a) dovezi că produsul este fabricat în 
conformitate cu principiile și orientările 
privind buna practică de fabricație;
(b) o descriere detaliată a produsului în 
cauză, inclusiv toate ingredientele și 
cantitățile corespunzătoare, precum și 
informații privind emisiile;
(c) un plan de gestionare a riscului, 
inclusiv un sistem de monitorizare și 
înregistrare a reacțiilor adverse;
Statele membre au dreptul de a percepe 
un comision pentru procesarea cererii. De 
asemenea, ele pot solicita fabricanților 
sau importatorilor să realizeze teste 
suplimentare sau să transmită informații 
suplimentare. Fiecare stat membru ia în 
considerare autorizațiile acordate anterior 
de un alt stat membru.
(3) Pentru produsele autorizate în temeiul 
procedurii simplificate, statele membre se 
asigură că sunt îndeplinite următoarele 
condiții:
(a) produsul se etichetează în mod clar cu 
conținutul de nicotină, instrucțiunile de 
utilizare, instrucțiunile pentru 
comunicarea reacțiilor adverse și cu 
detaliile fabricantului;
(b) fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior poartă următorul avertisment de 
sănătate:
Acest produs este destinat fumătorilor 
actuali cu vârsta de 18 ani sau peste ca 
alternativă la țigaretele din tutun. 
Produsul conține nicotină, o substanță 
care generează o dependență ridicată. 
Consultați-vă medicul dacă sunteți 
însărcinată, dacă alăptați, dacă sunteți 
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alergici la nicotină sau la propilenglicol 
sau dacă aveți hipertensiune arterială
(c) aromele nu sunt permise;
(d) vânzarea produsului este restricționată 
conform vârstei legale pentru vânzarea de 
produse din tutun în statul membru 
relevant;
(e) produsele sunt disponibile pentru 
vânzarea în afara farmaciilor;
(f) publicitatea și promovarea sunt 
reglementate în mod corespunzător;
(4) Statele membre monitorizează 
dezvoltarea pieței de produse care conțin 
nicotină, inclusiv orice progres înregistrat 
în ceea ce privește reducerea riscurilor, 
precum și orice dovadă privind utilizarea 
ca poartă de acces în rândul tinerilor. Pe 
baza acestor dovezi, Comisia transmite un 
raport Parlamentului și Consiliului la 
cinci ani de la data transpunerii prezentei 
directive. Raportul evaluează dacă 
amendamentele la prezenta directivă sunt 
necesare.

Or. en

Justificare

Există dovezi că țigaretele electronice pot contribui la strategiile de reducere a riscurilor și, 
prin urmare, ar trebui să li se permită acestora să concureze în mod mai liber cu țigaretele –
în ceea ce privește locurile în care sunt vândute etc. Cu toate acestea, produsele ar trebui 
totuși să respecte standardele de siguranță și de calitate corespunzătoare. Opțiunea unei 
proceduri simplificate de autorizare împrumută elemente din reglementările în domeniul 
medicamentelor, dar și din reglementările în domeniul tutunului. Ar trebui să acționăm cu 
grijă, dată fiind lipsa de date, în special privind efectele pe termen lung. Se impune o 
monitorizare suplimentară, iar regimul de reglementare pentru produsele care conțin 
nicotină ar trebui revizuit în termen de cinci ani.

Amendamentul 1251
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 19 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele din plante pentru fumat Înlocuitorii de tutun

Or. en

Justificare

Titlul articolului 19 este prea restrâns, el ar trebui extins pentru a include, de asemenea, 
înlocuitorii de tutun (de exemplu, cartușele fără nicotină utilizate în țigaretele electronice și 
țigaretele din plante), deoarece aceștia dăunează, de asemenea, sănătății.

Amendamentul 1252
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor din plante pentru 
fumat poartă următorul avertisment de 
sănătate:

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al înlocuitorilor de tutun pentru 
fumat poartă următorul avertisment de 
sănătate:

Or. en

Amendamentul 1253
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor din plante pentru 
fumat poartă următorul avertisment de 
sănătate:

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor din plante pentru 
fumat sau al produselor fără nicotină 
destinate vaporizării sau fumatului poartă 
următorul avertisment de sănătate:

Or. fi
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Amendamentul 1254
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs poate dăuna sănătății 
dumneavoastră

Acest produs dăunează sănătății 
dumneavoastră

Or. el

Amendamentul 1255
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs poate dăuna sănătății 
dumneavoastră

Acest produs natural poate dăuna sănătății 
dumneavoastră

Or. fr

Justificare

Avertismentele de sănătate reflectă adevărata natură a produselor în cauză și oferă o 
descriere cât mai completă posibil a acestora.

Amendamentul 1256
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs poate dăuna sănătății 
dumneavoastră

Acest produs dăunează sănătății 
dumneavoastră

Or. en
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Amendamentul 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs poate dăuna sănătății 
dumneavoastră

Acest produs dăunează sănătății 
dumneavoastră

Or. de

Amendamentul 1258
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentul de sănătate se tipărește 
pe suprafața exterioară anterioară și
posterioară a pachetului unitar și pe orice 
ambalaj exterior.

(2) Avertismentul de sănătate se tipărește 
pe suprafața exterioară anterioară, 
inferioară sau posterioară a pachetului 
unitar și pe orice ambalaj exterior.

Or. cs

Amendamentul 1259
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 30% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 15% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
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exterior. Acest procentaj este de 32%
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și de 35% pentru statele membre 
cu trei limbi oficiale.

exterior. Acest procentaj este de 17%
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și de 20% pentru statele membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. nl

Amendamentul 1260
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 30% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 32% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 35% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 15% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 18% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 20% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. de

Amendamentul 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 30% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procentaj este de 32% 
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și de 35% pentru statele membre 

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 30% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procentaj este de 32% 
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și de 35% pentru statele membre 
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cu trei limbi oficiale. cu mai mult de două limbi oficiale.

Or. it

Amendamentul 1262
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Imitațiile produselor din tutun

Este interzisă introducerea pe piață a 
imitațiilor produselor din tutun.

Or. en

Amendamentul 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Imitațiile produselor din tutun

(1) Sunt interzise imitațiile produselor din 
tutun care pot atrage minorii și care 
constituie o eventuală poartă de acces 
spre utilizarea produselor din tutun.

Or. en

Justificare

Imitațiile produselor din tutun destinate minorilor pot încuraja utilizarea produselor din 
tutun de către copii. Majoritatea fumătorilor încep să fumeze atunci când încă sunt minori. 
Prin urmare, ar trebui să ne concentrăm asupra descurajării tinerilor de la fumat și asupra 
evitării utilizării imitațiilor produselor din tutun, cum ar fi pipa shisha sau hookah, care sunt 
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în special atractive pentru tineri și îi familiarizează cu comportamentul fumătorului, 
amenințând, prin urmare, sănătatea publică.

Amendamentul 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Consecințele economice și sociale 
negative ale punerii în aplicare a 
prezentei directive sunt contracarate prin 
măsuri corespunzătoare și prin sprijin 
financiar în cadrul bugetului UE.

Or. en

Amendamentul 1265
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat
Exercitarea delegării de competențe
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) 
și (5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 



AM\935765RO.doc 21/81 PE510.722v01-00

RO

[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 
4 alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 
18 alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European 
sau de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
sale în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în cuprinsul său. Aceasta nu 
aduce atingere valabilității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), 
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolul 11ui alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele 
(2) și (5) intră în vigoare numai în cazul 
în care nu a fost exprimată nicio obiecție 
nici de Parlamentul European, nici de 
Consiliu, în termen de 2 luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul, au informat 
ambii Comisia că nu vor obiecta. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, termenul respectiv se 
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prelungește cu două luni.

Or. en

Justificare

Toate deciziile din prezenta directivă sunt decizii cu un caracter eminamente politic. Orice 
modificare trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 1266
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol. Actele 
delegate pot fi adoptate doar în cazurile 
prevăzute expres în acest sens prin 
prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Este ineficient să se enumere fiecare delegare de competență în următoarele alineate.

Amendamentul 1267
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia, atunci când pregătește acte 
delegate, asigură o consultare 
corespunzătoare atât la nivelul statului 
membru, cât și la nivelul Uniunii, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (7) și 
cu articolul 5 alineatul (3) din Convenția-
cadru pentru controlul tutunului a OMS 
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(CCCT).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament a fost inspirat de o scrisoare adresată de Comitetul Permanent al 
Medicilor Europeni (CPME)

Amendamentul 1268
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4),
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 6 alineatul (10), 
articolul 8 alineatul (10), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3) și 
articolul 18 alineatele (2) și (5) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată de la data [Oficiul 
pentru Publicații: rugăm inserați data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

Or. el

Justificare

Dispozițiile eliminate sunt elemente esențiale ale actului legislativ. Prin urmare, orice 
modificare adusă acestor dispoziții ar trebui să facă obiectul unei proceduri legislative 
obișnuite.

Amendamentul 1269
Ewald Stadler
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 alineatul 
(9) și articolul 18 alineatele (2) și (5) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată de la data [Oficiul 
pentru Publicații: rugăm inserați data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de doi ani de la data [Oficiul pentru 
Publicații: rugăm inserați data intrării în 
vigoare a prezentei directive].

Or. de

Justificare

Pentru a consolida controlul parlamentar, durata delegării de competențe trebuie limitată. 
Doi ani este o perioadă adecvată, pentru că Parlamentul trebuie să aibă posibilitatea de a 
exercita un anumit control asupra Comisiei și în cadrul unei legislaturi.

Amendamentul 1270
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 
6 alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată
de la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatele (3) și 
(4), articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4) și articolul 14 
alineatul (9) este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de cinci ani de la data (…).
(Oficiul pentru Publicații va completa data 
intrării în vigoare a prezentului act de 
modificare). Comisia prezintă un raport 
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inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. en

Justificare

În conformitate cu formularea standard a Parlamentului European cu privire la actele 
delegate.

Amendamentul 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată de 
la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 
inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatul (4), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatul (3), 
articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată de 
la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 
inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. de

Justificare

Adaptare tehnică determinată de amendamentele la articolele 6 și 13 din propunerea 
Comisiei
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Amendamentul 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată
de la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 
inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3a), articolul 4 alineatele (3), (4) și (4a), 
articolul 6 alineatele (2), (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3) și articolul 14 alineatul (9) 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de cinci ani de la data [Oficiul pentru 
Publicații: rugăm inserați data intrării în 
vigoare a prezentei directive].

Or. it

Amendamentul 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de cinci ani de la data 
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de la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 
inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive]. 

Or. it

Amendamentul 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatul (4), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. en

Justificare

Coerență cu amendamentele anterioare

Amendamentul 1275
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate (2) Competența de a adopta acte delegate 
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menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată de 
la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 
inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

menționată la articolul 4 alineatele (3) și 
(4),

articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. en

Amendamentul 1276
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată de 
la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatele (3) și 
(4), articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
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inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. en

Amendamentul 1277
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatele (3) și 
(4), articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea actelor delegate din amendamentele anterioare.

Amendamentul 1278
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatele (3) și 
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(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 
6 alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată de 
la data [Oficiul pentru Publicații: rugăm 
inserați data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(4), articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4), articolul 
14 alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) 
și (5) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: rugăm inserați 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. cs

Amendamentul 1279
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Actele delegate elaborate în baza 
articolului 8 alineatul (4) și a articolului 9 
alineatul (3) literele (a)-(c) prevăd o 
perioadă de tranziție de cel puțin 24 de 
luni în care ambalajele de tutun pentru 
fumat care poartă avertismentele de 
sănătate prevăzute în prezenta directivă, 
precum și în actele delegate anunțate pe 
baza autorizațiilor incluse în dispozițiile 
de mai sus, pot fi utilizate în paralel.

Or. pl

Justificare

Ciclul de producție și de distribuție, începând cu tipărirea ambalajelor în vederea vânzării 
lor de către vânzător, durează între 18 și 24 de luni și până la 36 de luni, în cazul în care sunt 
aduse modificări semnificative aspectului ambalajului. În acest sens, pentru a preveni 
pierderile inutile legate de necesitatea retragerii țigaretelor de pe piață, ar trebui să se 
prevadă o perioadă de tranziție în care ambalajele care poartă „vechile” avertismente de 
sănătate să rămână în circulație în paralel cu cele care poartă avertismentele nou introduse. 
Acest lucru ar facilita tranziția ușoară între modelele de ambalaje. 
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Amendamentul 1280
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și 
articolul 18 alineatele (2) și (5) poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea competențelor poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. de

Amendamentul 1281
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 3 alineatele (2) și (3),
articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 

(3) Articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4) și
articolul 14 alineatul (9) pot fi revocate în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
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alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în cuprinsul 
său. Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în cuprinsul 
său. Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4
alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în cuprinsul 
său. Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatul (4), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
alineatul (4), articolul 14 alineatul (9), 
articolul 18 alineatele (2) și (5) poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării competenței 
menționate în decizia respectivă. Aceasta 
intră în vigoare în ziua următoare datei 
publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în cuprinsul său. Aceasta nu 
aduce atingere valabilității actelor delegate 
aflate deja în vigoare.

Or. en

Justificare

Coerență cu amendamentele anterioare
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Amendamentul 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatul (4), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (3), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. de

Justificare

Adaptare tehnică determinată de amendamentele la articolele 6 și 13 din propunerea 
Comisiei

Amendamentul 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3)Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3a), articolul 4 
alineatele (3), (4) și (4a), articolul 6 
alineatele (2), (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3) și articolul 14 alineatul (9) 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. it

Amendamentul 1285
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 alineatele 
(3), (9) și (10), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4), 
articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării sale în 
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în ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în cuprinsul 
său. Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în cuprinsul 
său. Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea actelor delegate de către amendamentele anterioare.

Amendamentul 1286
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 alineatele 
(3), (9) și (10), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4), 
articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în cuprinsul 
său. Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în cuprinsul 
său. Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 1287
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatele (3) și (4), articolul 14 
alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) și 
(5) poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. cs

Amendamentul 1288
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 alineatele 
(3), (9) și (10), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4), articolul 
14 alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) 
și (5) poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
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competenței menționate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în cuprinsul său. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în cuprinsul 
său. Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 1289
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), 
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolul 11ui alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele 
(2) și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 
de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
în termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) O delegare de competențe intră în 
vigoare numai în cazul în care nu a fost 
exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 1290
Jarosław Kalinowski
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), 
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10),
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolul 11ui alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 alineatul 
(9) și articolului 18 alineatele (2) și (5)
intră în vigoare numai în cazul în care nu a 
fost exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 
alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul 
în care nu a fost exprimată nicio obiecție 
nici de Parlamentul European, nici de 
Consiliu, în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul, au informat 
ambii Comisia că nu vor obiecta. Termenul 
respectiv se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. pl

Justificare

Dispozițiile eliminate se referă la competența Comisiei de a elabora acte delegate, care ar 
trebui reglementată prin actul de bază sau prin procedura de examinare pe baza 
articolului 291 din TFUE.

Amendamentul 1291
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3),

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 4 alineatele (3) și (4), articolului 
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articolului 4 alineatele (3) și (4), articolului 
6 alineatele (3), (9) și (10), articolului 8 
alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 10 alineatul (5), articolul 11ui
alineatul (3), articolului 13 alineatele (3) și 
(4), articolului 14 alineatul (9) și 
articolului 18 alineatele (2) și (5) intră în 
vigoare numai în cazul în care nu a fost 
exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

6 alineatele (3), (9) și (10), articolului 8 
alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 11 alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4) și articolului 14 
alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul 
în care nu a fost exprimată nicio obiecție 
nici de Parlamentul European, nici de 
Consiliu, în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul, au informat 
ambii Comisia că nu vor obiecta. Termenul 
respectiv se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), 
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10),
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolul 11ui alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 alineatul 
(9) și articolului 18 alineatele (2) și (5) 
intră în vigoare numai în cazul în care nu a 
fost exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 4 alineatul (4), articolului 8 
alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 10 alineatul (5), articolului 11
alineatul (3), articolului 13 alineatele (3) și 
(4), articolului 14 alineatul (9) și articolului 
18 alineatele (2) și (5) intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție nici de Parlamentul 
European, nici de Consiliu, în termen de 
două luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European și Consiliu sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul, au informat 
ambii Comisia că nu vor obiecta. Termenul 



PE510.722v01-00 40/81 AM\935765RO.doc

RO

Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

respectiv se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Coerență cu amendamentele anterioare

Amendamentul 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), articolului 
4 alineatele (3) și (4), articolului 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolului 8 
alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 10 alineatul (5), articolul 11ui
alineatul (3), articolului 13 alineatele (3) și 
(4), articolului 14 alineatul (9) și articolului 
18 alineatele (2) și (5) intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție nici de Parlamentul 
European, nici de Consiliu, în termen de 2
luni de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul, au informat 
ambii Comisia că nu vor obiecta. Termenul 
respectiv se prelungește cu 2 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), articolului 
4 alineatele (3) și (4), articolului 6 
alineatul (4), articolului 8 alineatul (4), 
articolului 9 alineatul (3), articolului 10 
alineatul (5), articolului 11 alineatul (3), 
articolului 13 alineatul (3), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele (2) 
și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 
de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
în termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. de
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Justificare

Adaptare tehnică determinată de amendamentele la articolele 6 și 13 din propunerea 
Comisiei

Amendamentul 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), articolului 
4 alineatele (3) și (4), articolului 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolului 8 
alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 10 alineatul (5), articolul 11ui
alineatul (3), articolului 13 alineatele (3) 
și (4), articolului 14 alineatul (9) și 
articolului 18 alineatele (2) și (5) intră în 
vigoare numai în cazul în care nu a fost 
exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), articolului 
4 alineatele (3), (4) și (4a), articolului 6 
alineatele (2), (3), (9) și (10), articolului 8 
alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 10 alineatul (5), articolului 11
alineatul (3) și articolului 14 alineatul (9) 
intră în vigoare numai în cazul în care nu a 
fost exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. it

Amendamentul 1295
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3),
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolul 11ui alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 alineatul 
(9) și articolului 18 alineatele (2) și (5) 
intră în vigoare numai în cazul în care nu a 
fost exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 4 alineatele (3) și (4), articolului 
6 alineatele (3), (9) și (10), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolului 11 alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 alineatul 
(9) și articolului 18 alineatele (2) și (5) 
intră în vigoare numai în cazul în care nu a 
fost exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. cs

Amendamentul 1296
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3),
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolul 11ui alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele (2) 
și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolului 11 alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele (2) 
și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 
de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
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de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
în termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

în termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1297
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3),
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolul 11ui alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele (2) 
și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 
de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
în termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolului 11 alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele (2) 
și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 
de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
în termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 1298
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3),
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolul 11ui alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele (2) 
și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 
de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
în termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 4 alineatele (3) și (4), 
articolului 6 alineatele (3), (9) și (10), 
articolului 8 alineatul (4), articolului 9 
alineatul (3), articolului 10 alineatul (5), 
articolului 11 alineatul (3), articolului 13 
alineatele (3) și (4), articolului 14 
alineatul (9) și articolului 18 alineatele (2) 
și (5) intră în vigoare numai în cazul în 
care nu a fost exprimată nicio obiecție nici 
de Parlamentul European, nici de Consiliu, 
în termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea actelor delegate de către amendamentele anterioare.

Amendamentul 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
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Raportul
(1)
În termen de cel mult cinci ani de la data 
specificată la articolul 25 alineatul (1), 
Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social și Comitetului 
Regiunilor un raport privind aplicarea 
prezentei directive.
În vederea întocmirii proiectului de 
raport, Comisia este asistată de experți 
științifici și tehnici, pentru a avea la 
dispoziție toate informațiile necesare.
(2)
În raport, Comisia indică, în special, 
elementele care ar trebui revizuite sau 
dezvoltate ținând cont de evoluția 
cunoștințelor științifice și tehnice, 
incluzând dezvoltarea reglementărilor și 
standardelor convenite la nivel 
internațional privind produsele, acordând 
o atenție specială:
(a) experienței dobândite în ceea ce 
privește aspectul suprafețelor ambalajelor 
care nu sunt reglementate prin prezenta 
directivă, luând în considerare evoluțiile 
naționale, internaționale, juridice, 
economice și științifice;
(b) evoluțiilor pieței noilor categorii de 
produse din tutun, având în vedere, inter 
alia, notificările primite în temeiul 
articolului 17;
(c) evoluțiilor pieței, care semnifică o 
modificare substanțială a circumstanțelor.
Statele membre furnizează Comisiei 
asistența și toate informațiile disponibile 
pentru realizarea evaluării și pregătirea 
raportului.
(3) Raportul este însoțit de orice 
propunere de modificare a prezentei 
directive pe care Comisia le consideră 
necesare în vederea adaptării ei la 
evoluțiile survenite în domeniul tutunului 
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și al produselor aferente, în măsura în 
care sunt necesare pentru funcționarea 
pieței interne, precum și pentru a ține 
cont de noile evoluții bazate pe date 
științifice și pe evoluțiile din domeniul 
standardelor pentru produse convenite la 
nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În termen de cel mult doi ani de la 
data specificată la articolul 25 
alineatul (1), Comisia transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social și 
Comitetului Regiunilor un raport privind 
consecințele economice și sociale ale 
aplicării prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1301
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evoluțiilor pieței noilor categorii de 
produse din tutun, având în vedere, inter 
alia, notificările primite în temeiul 
articolului 17;

(b) evoluțiilor pieței noilor categorii de 
produse din tutun, având în vedere, printre 
altele, notificările primite în temeiul 
articolului 17, cu trimitere specială la 
evaluarea eventualelor avantaje ale noilor 
categorii de produse din tutun mai puțin 
dăunătoare și la riscul scăzut al bolilor 
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asociate cu fumatul;

Or. cs

Amendamentul 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) metodelor care permit o evaluare și o 
reglementare mai realistă a toxicității și 
nocivității;

Or. da

Justificare

Literă reintrodusă din actuala Directivă 2001/37/CE.

Amendamentul 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactului eventual al directivei 
asupra cultivării tutunului în Europa.

Or. es

Amendamentul 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) evaluării efectelor de dependență a 
acelor ingrediente pe care le pot avea 
acestea;

Or. da

Justificare

Literă reintrodusă din actuala Directivă 2001/37/CE.

Amendamentul 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) evaluării produselor din tutun având 
eventual capacitatea de a li se reduce 
nocivitatea;

Or. da

Justificare

Literă reintrodusă din actuala Directivă 2001/37/CE.

Amendamentul 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) elaborării unor metode de testare 
standardizată care să permită măsurarea, 
în fumul de țigară, a altor compuși decât 
gudronul, nicotina și monoxidul de 
carbon;
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Or. da

Justificare

Literă reintrodusă din actuala Directivă 2001/37/CE.

Amendamentul 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) datelor toxicologice care trebuie să 
fie solicitate fabricanților asupra 
ingredientelor și modul în care acestea 
trebuie testate, pentru ca autoritățile 
însărcinate cu sănătatea publică să poată 
evalua utilizarea lor;

Or. da

Justificare

Literă reintrodusă din actuala Directivă 2001/37/CE.

Amendamentul 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera cf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cf) elaborării unor standarde cu privire 
la produse altele decât țigaretele.

Or. da

Amendamentul 1309
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre raportează Comisiei 
la fiecare doi ani cu privire la punerea în 
aplicare a măsurilor luate în conformitate 
cu Recomandarea 2003/54/CE a 
Consiliului din 2 decembrie 2002 privind 
prevenirea fumatului și inițiativele de 
îmbunătățire a controlului tutunului, în 
special în ceea ce privește limitele de 
vârstă stabilite în legislația națională, 
precum și planurile lor de creștere a 
limitei de vârstă cu scopul de a realiza 
obiectivul unei „generații fără fum de 
tutun”.

Or. en

Justificare

Potrivit Comisiei, 70% dintre fumători încep să fumeze înainte de 18 ani. Potrivit 
Recomandării Consiliului din 2002, 60% dintre fumători adoptă acest obicei înainte de 
13 ani, iar 90% înainte de 18 ani. Vârsta legală pentru a cumpăra tutun este 18 ani în 22 de 
state membre și 16 ani în restul statelor (AT, BE, IT, LU și NL). Prin urmare, există o 
problemă serioasă legată de neaplicarea limitei de vârstă în majoritatea statelor membre. 
Obligația de raportare din Recomandarea Consiliului ar trebui să devină obligatorie din 
punct de vedere juridic.

Amendamentul 1310
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu interzic sau 
restricționează importul, vânzarea sau 
consumul de tutun sau de produse aferente 
care sunt conforme cu prezenta directivă.

(1) În conformitate cu alineatele (2) și (3), 
statele membre nu interzic sau 
restricționează importul, vânzarea sau 
consumul de tutun sau de produse aferente 
care sunt conforme cu prezenta directivă.

Or. en



AM\935765RO.doc 51/81 PE510.722v01-00

RO

Amendamentul 1311
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, un stat membru 
poate menține dispoziții naționale mai 
stricte, aplicabile tuturor produselor 
similare, în domeniile vizate de directivă, 
pe baza unor necesități prioritare din 
sfera protejării sănătății publice. De 
asemenea, un stat membru poate să 
introducă dispoziții mai stricte, pe baza 
situației specifice din acest stat membru și 
cu condiția ca dispozițiile să fie justificate 
prin necesitatea de a proteja sănătatea 
publică. Astfel de dispoziții naționale se 
notifică Comisiei, împreună cu motivele 
pentru menținerea sau introducerea lor. 
Comisia, în termen de șase luni de la 
primirea notificării, aprobă sau respinge 
dispozițiile după ce a verificat, luând în 
considerare nivelul înalt de protecție a 
sănătății atins prin prezenta directivă, 
dacă ele sunt sau nu justificate, necesare 
și proporționale cu scopul lor și dacă 
constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
mascată a comerțului dintre statele 
membre. În absența unei decizii a 
Comisiei în acest termen, dispozițiile 
naționale sunt considerate aprobate.

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a introduce
dispoziții mai stricte în ceea ce privește 
produsele din tutun, pe care le consideră 
necesare pentru a proteja sănătatea 
publică, cu condiția ca aceste dispoziții să 
nu intre în domeniul de aplicare al 
dispozițiilor prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 1312
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte,
aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, pe baza unor 
necesități prioritare din sfera protejării 
sănătății publice. De asemenea, un stat 
membru poate să introducă dispoziții mai 
stricte, pe baza situației specifice din acest 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile 
să fie justificate prin necesitatea de a 
proteja sănătatea publică. Astfel de 
dispoziții naționale se notifică Comisiei, 
împreună cu motivele pentru menținerea 
sau introducerea lor. Comisia, în termen 
de șase luni de la primirea notificării, 
aprobă sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul 
înalt de protecție a sănătății atins prin 
prezenta directivă, dacă ele sunt sau nu 
justificate, necesare și proporționale cu 
scopul lor și dacă constituie sau nu un 
mijloc de discriminare arbitrară sau o 
restricționare mascată a comerțului dintre 
statele membre. În absența unei decizii a 
Comisiei în acest termen, dispozițiile 
naționale sunt considerate aprobate.

(2) Un stat membru poate adopta sau 
menține dispoziții naționale mai stricte, 
aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, în măsura în 
care aceste dispoziții sunt compatibile cu 
tratatul. 

Or. en

Justificare

Este esențial, din motive de sănătate publică, ca statele membre să își păstreze capacitatea de 
a merge mai departe pe plan intern cu privire la măsurile de control al tutunului, dacă doresc 
acest lucru, și ca statele membre să nu fie constrânse în ceea ce privește ambițiile lor cu 
privire la controlul tutunului atunci când acest lucru este proporțional și compatibil cu 
legislația europeană. În plus, există un argument solid ca statele membre să nu fie obligate să 
ia în considerare acțiuni regresive ca urmare a adoptării directivei revizuite.

Amendamentul 1313
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte, 
aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, pe baza unor 
necesități prioritare din sfera protejării 
sănătății publice. De asemenea, un stat 
membru poate să introducă dispoziții mai 
stricte, pe baza situației specifice din acest 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile
să fie justificate prin necesitatea de a 
proteja sănătatea publică. Astfel de 
dispoziții naționale se notifică Comisiei, 
împreună cu motivele pentru menținerea 
sau introducerea lor. Comisia, în termen 
de șase luni de la primirea notificării, 
aprobă sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul 
înalt de protecție a sănătății atins prin 
prezenta directivă, dacă ele sunt sau nu 
justificate, necesare și proporționale cu 
scopul lor și dacă constituie sau nu un 
mijloc de discriminare arbitrară sau o 
restricționare mascată a comerțului dintre 
statele membre. În absența unei decizii a 
Comisiei în acest termen, dispozițiile 
naționale sunt considerate aprobate.

(2) Cu toate acestea, prezenta directivă nu 
afectează dreptul statelor membre de a 
introduce dispoziții mai stricte, cu condiția 
ca aceste dispoziții să fie justificate prin 
necesitatea de a proteja sănătatea publică.
Astfel de dispoziții naționale se notifică 
Comisiei, împreună cu motivele pentru 
menținerea sau introducerea lor.

Or. el

Justificare

Obiectivul directivei este mai degrabă de a armoniza piața produselor din tutun decât să o 
fragmenteze. De asemenea, trebuie subliniat faptul că protecția sănătății ține de competența 
statelor membre.

Amendamentul 1314
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte, 

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte, 
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aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, pe baza unor 
necesități prioritare din sfera protejării 
sănătății publice. De asemenea, un stat 
membru poate să introducă dispoziții mai 
stricte, pe baza situației specifice din acest 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile să 
fie justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Astfel de dispoziții 
naționale se notifică Comisiei, împreună cu 
motivele pentru menținerea sau 
introducerea lor. Comisia, în termen de 
șase luni de la primirea notificării, aprobă 
sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul înalt 
de protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă, dacă ele sunt sau nu justificate, 
necesare și proporționale cu scopul lor și 
dacă constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
mascată a comerțului dintre statele 
membre. În absența unei decizii a Comisiei 
în acest termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate.

aplicabile produselor fabricate și vândute 
în statul membru în cauză, în domeniile 
vizate de directivă, pe baza unor necesități 
prioritare din sfera protejării sănătății 
publice. De asemenea, un stat membru 
poate să introducă dispoziții mai stricte, pe 
baza situației specifice din acest stat 
membru și cu condiția ca dispozițiile să fie 
justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Fără a aduce atingere 
Directivei 98/84/CE, astfel de dispoziții 
naționale se notifică Comisiei, împreună cu 
motivele pentru menținerea sau 
introducerea lor. Comisia, în termen de 
șase luni de la primirea notificării, aprobă 
sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul înalt 
de protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă, dacă ele sunt sau nu justificate, 
necesare și proporționale cu scopul lor și 
dacă constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
mascată a comerțului dintre statele 
membre. În absența unei decizii a Comisiei 
în acest termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate. 

Or. cs

Amendamentul 1315
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte, 
aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, pe baza unor 
necesități prioritare din sfera protejării 
sănătății publice. De asemenea, un stat 
membru poate să introducă dispoziții mai 
stricte, pe baza situației specifice din acest 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile să 

(2) Cu toate acestea, un stat membru are 
dreptul de a menține dispoziții naționale 
mai stricte, aplicabile tuturor produselor 
similare, în domeniile vizate de directivă, 
pe baza unor necesități prioritare din sfera 
protejării sănătății publice.
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fie justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Astfel de dispoziții 
naționale se notifică Comisiei, împreună cu 
motivele pentru menținerea sau 
introducerea lor. Comisia, în termen de 
șase luni de la primirea notificării, aprobă 
sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul înalt 
de protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă, dacă ele sunt sau nu justificate, 
necesare și proporționale cu scopul lor și 
dacă constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
mascată a comerțului dintre statele 
membre. În absența unei decizii a Comisiei 
în acest termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate.

De asemenea, un stat membru are dreptul 
de a introduce dispoziții mai stricte, pe 
baza situației specifice din acest stat 
membru și cu condiția ca dispozițiile să fie 
justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Astfel de dispoziții 
naționale se notifică Comisiei, împreună cu 
motivele pentru menținerea sau 
introducerea lor.

Comisia, în termen de șase luni de la 
primirea notificării, aprobă sau respinge 
dispozițiile după ce a verificat, luând în 
considerare nivelul înalt de protecție a 
sănătății atins prin prezenta directivă, dacă 
ele sunt sau nu justificate, necesare și
proporționale cu scopul lor și dacă 
constituie sau nu un mijloc de discriminare 
arbitrară sau o restricționare mascată a 
comerțului dintre statele membre. În 
absența unei decizii a Comisiei în acest 
termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate.

Or. fr

Justificare

Statele membre ar trebui să poată menține dispoziții naționale mai stricte, aplicabile tuturor 
produselor, în domeniile vizate de directivă, în cazul în care există motive imperative din
sfera protejării sănătății publice pentru a face acest lucru.
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Amendamentul 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte, 
aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, pe baza unor 
necesități prioritare din sfera protejării 
sănătății publice. De asemenea, un stat 
membru poate să introducă dispoziții mai 
stricte, pe baza situației specifice din acest 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile să 
fie justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Astfel de dispoziții 
naționale se notifică Comisiei, împreună cu 
motivele pentru menținerea sau 
introducerea lor. Comisia, în termen de 
șase luni de la primirea notificării, aprobă 
sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul înalt 
de protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă, dacă ele sunt sau nu justificate, 
necesare și proporționale cu scopul lor și 
dacă constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
mascată a comerțului dintre statele 
membre. În absența unei decizii a Comisiei 
în acest termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate.

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte, 
aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, pe baza unor 
necesități prioritare din sfera protejării 
sănătății publice. Dispozițiile care 
recomandă vânzătorilor cu amănuntul de 
produse din tutun să nu le afișeze la 
punctul de vânzare sunt considerate a fi 
măsuri adecvate pentru protejarea 
sănătății publice. De asemenea, un stat 
membru poate să introducă dispoziții mai 
stricte, pe baza situației specifice din acest 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile să 
fie justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Astfel de dispoziții 
naționale se notifică Comisiei, împreună cu 
motivele pentru menținerea sau 
introducerea lor. Comisia, în termen de 
șase luni de la primirea notificării, aprobă 
sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul înalt 
de protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă, dacă ele sunt sau nu justificate, 
necesare și proporționale cu scopul lor și 
dacă constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
mascată a comerțului dintre statele 
membre. În absența unei decizii a Comisiei 
în acest termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate.

Or. en

Justificare

Toate măsurile care descurajează vânzarea de produse aferente tutunului, inclusiv 
dispozițiile care recomandă interzicerea afișării produselor respective în magazinele 
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autorizate, au fost adoptate pentru a proteja sănătatea publică.

Amendamentul 1317
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte, 
aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, pe baza unor 
necesități prioritare din sfera protejării 
sănătății publice. De asemenea, un stat 
membru poate să introducă dispoziții mai 
stricte, pe baza situației specifice din acest 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile să 
fie justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Astfel de dispoziții 
naționale se notifică Comisiei, împreună cu 
motivele pentru menținerea sau 
introducerea lor. Comisia, în termen de 
șase luni de la primirea notificării, aprobă 
sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul înalt 
de protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă, dacă ele sunt sau nu justificate, 
necesare și proporționale cu scopul lor și 
dacă constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
mascată a comerțului dintre statele 
membre. În absența unei decizii a Comisiei 
în acest termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate.

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate 
menține dispoziții naționale mai stricte, 
aplicabile tuturor produselor similare, în 
domeniile vizate de directivă, pe baza unor 
necesități prioritare din sfera protejării 
sănătății publice. De asemenea, un stat 
membru poate să introducă dispoziții mai 
stricte, pe baza situației specifice din acest 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile să 
fie justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Astfel de dispoziții 
naționale se notifică Comisiei, împreună cu 
motivele pentru menținerea sau 
introducerea lor. Comisia, în termen de 
șase luni de la primirea notificării, aprobă 
sau respinge dispozițiile după ce a 
verificat, luând în considerare nivelul înalt 
de protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă, dacă ele sunt sau nu justificate, 
necesare și proporționale cu scopul lor și 
cu cerințele și principiile pieței interne și 
dacă constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
mascată a comerțului dintre statele 
membre. În absența unei decizii a Comisiei 
în acest termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate.

Or. de

Amendamentul 1318
Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a menține 
sau de a introduce, în conformitate cu 
tratatul, dispoziții naționale privind 
aspecte care nu sunt reglementate prin 
prezenta directivă. Aceste dispoziții 
naționale trebuie să fie justificate prin 
motive prioritare din sfera interesului 
public și trebuie să fie necesare și 
proporționale cu scopul lor. Ele nu 
trebuie să constituie un mijloc de
discriminare arbitrară sau o restricționare 
disimulată a comerțului dintre statele 
membre și nu trebuie să pericliteze 
aplicarea deplină a prezentei directive.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1319
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a menține sau 
de a introduce, în conformitate cu tratatul, 
dispoziții naționale privind aspecte care nu 
sunt reglementate prin prezenta directivă. 
Aceste dispoziții naționale trebuie să fie 
justificate prin motive prioritare din sfera 
interesului public și trebuie să fie 
necesare și proporționale cu scopul lor. 
Ele nu trebuie să constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
disimulată a comerțului dintre statele 
membre și nu trebuie să pericliteze 
aplicarea deplină a prezentei directive.

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a menține sau 
de a introduce, în măsura în care sunt 
compatibile cu tratatul, dispoziții naționale 
privind aspecte care nu sunt reglementate 
prin prezenta directivă.
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Or. en

Justificare

Textul eliminat este redundant dată fiind aplicarea tratatului.

Amendamentul 1320
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a menține sau 
de a introduce, în conformitate cu tratatul, 
dispoziții naționale privind aspecte care nu 
sunt reglementate prin prezenta directivă. 
Aceste dispoziții naționale trebuie să fie 
justificate prin motive prioritare din sfera 
interesului public și trebuie să fie necesare 
și proporționale cu scopul lor. Ele nu 
trebuie să constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
disimulată a comerțului dintre statele 
membre și nu trebuie să pericliteze 
aplicarea deplină a prezentei directive.

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a menține sau 
de a introduce, în conformitate cu tratatul, 
dispoziții naționale privind aspecte care nu 
sunt reglementate prin prezenta directivă. 
Aceste dispoziții naționale trebuie să fie 
justificate prin motive prioritare din sfera 
interesului public și trebuie să fie necesare 
și proporționale cu scopul lor. Ele nu 
trebuie să constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricționare 
disimulată a comerțului dintre statele 
membre.

Or. de

Justificare

Ultima parte a propoziției este inutilă, pentru că aplicarea directivei trebuie să se realizeze 
oricum în conformitate cu prevederile tratatului.

Amendamentul 1321
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a prevedea 
dispoziții mai stricte, în măsura în care 
acestea sunt esențiale pentru protejarea 
sănătății publice și nu depășesc excesiv 
normele prevăzute în prezenta directivă 
sau nu ies din domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Devierile excesive ar încălca grav securitatea juridică și ar aduce mai multe prejudicii decât 
beneficii obiectului directivei.

Amendamentul 1322
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru conformarea la prezenta directivă 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă – intrare în 
vigoare + 18 de luni] cel târziu. Ele 
comunică de îndată Comisiei textele 
acestor acte.

(1) Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru conformarea la prezenta directivă 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă – intrare în 
vigoare + 24 de luni] cel târziu. Ele 
comunică de îndată Comisiei textele 
acestor acte.

Or. cs

Amendamentul 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru conformarea la prezenta directivă 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă – intrare în 
vigoare + 18 de luni] cel târziu. Ele 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 
acte.

(1) Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru conformarea la prezenta directivă 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă – intrare în 
vigoare + 18 de luni] cel târziu și, în cazul 
articolului 6, până la data de [Oficiul 
pentru Publicații: rugăm inserați data 
exactă – intrare în vigoare + 36 de luni] 
cel târziu. Ele comunică de îndată 
Comisiei textul acestor acte.

Or. de

Justificare

Amendamentul este determinat de faptul că elaborarea listei de aditivi a Uniuni în 
conformitate cu articolul 6 necesită timp.

Amendamentul 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 eliminat
Dispoziție tranzitorie
Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 24 de luni]:
(a) produse din tutun;
(b) produse care conțin nicotină sub 
pragul menționat la articolul 18 
alineatul (1);
(c) produse din plante pentru fumat.
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Or. en

Amendamentul 1325
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 24 de luni]:

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 36 de luni]: 

Or. cs

Amendamentul 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 24 de luni]:

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 36 de luni]:

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să beneficieze de o perioadă de timp corespunzătoare pentru a se 
adapta la noile modificări apărute ca urmare a dispozițiilor directivei, în special deoarece 
aceste modificări vor avea efecte diferite asupra diferitelor state membre.

Amendamentul 1327
Renate Sommer
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Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă – intrare în 
vigoare + 24 de luni]:

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [24 de luni după 
transpunerea în dreptul național]:

Or. de

Amendamentul 1328
Timothy Kirkhope

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 24 de luni]:

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 42 de luni pentru a permite 
schimbările necesare care afectează 
procesul de producție și de ambalare și 
eliminarea stocurilor existente]:

Or. en

Amendamentul 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite introducerea Statele membre pot permite introducerea 
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pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 24 de luni]:

pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
rugăm inserați data exactă: – intrare în 
vigoare + 36 de luni]:

Or. en

Amendamentul 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a produselor care conțin nicotină, 
care nu sunt în conformitate cu prezenta 
directivă, până la data de [Oficiul pentru 
Publicații: rugăm inserați data exactă: –
intrare în vigoare + 48 de luni]:

Or. en

Justificare

Este important ca produsele care conțin nicotină să beneficieze de timp suficient pentru a fi 
autorizate ca produse farmaceutice cu scopul de a evita o perioadă de timp în care aceste 
produse să fie retrase în totalitate de pe piață.

Amendamentul 1331
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produse din tutun; (a) țigarete și tutun de rulat;

Or. de
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Amendamentul 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produse care conțin nicotină sub 
pragul menționat la articolul 18 
alineatul (1);

eliminat

Or. en

Justificare

Este important ca produsele care conțin nicotină să beneficieze de timp suficient pentru a fi 
autorizate ca produse farmaceutice cu scopul de a evita o perioadă de timp în care aceste 
produse să fie retrase în totalitate de pe piață.

Amendamentul 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produse care conțin nicotină sub pragul 
menționat la articolul 18 alineatul (1);

(b) produse care conțin nicotină;

Or. en

Amendamentul 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produse care conțin nicotină sub pragul 
menționat la articolul 18 alineatul (1);

(b) produse care conțin nicotină;

Or. en

Amendamentul 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produse care conțin nicotină sub pragul 
menționat la articolul 18 alineatul (1);

(b) produse care conțin nicotină;

Or. pl

Amendamentul 1336
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produse din plante pentru fumat. (c) produse din plante pentru fumat.

Statele membre pot permite 
comercializarea produselor din tutun 
altele decât țigaretele și tutunul pentru 
rulat, care nu sunt în conformitate cu 
prezenta directivă, până la data de [data 
intrării în vigoare + 42 de luni].

Or. de

Justificare

În conformitate cu considerentul (18) din Directiva 2011/37/CE, ar trebui prevăzute perioade 
de tranziție lungi, care să permită efectuarea modificărilor necesare în procesul de producție 
și vânzarea stocurilor. Acest lucru este important în special având în vedere întreprinderile 
mici și mijlocii, precum și culturile de tutun afectate de prezenta directivă.
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Amendamentul 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -I
Aditivi autorizați pentru utilizarea în 
produsele din tutun
Denumirea chimică a aditivului - funcție 
– nivelul maxim admis

Or. en

Justificare

Lista pozitivă de aditivi care pot fi utilizați în produsele din tutun ar trebui introdusă ca o 
nouă anexă la directivă.

Amendamentul 1338
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fumatul cauzează 9 din 10 cancere 
pulmonare

eliminat

Or. nl

Amendamentul 1339
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fumatul cauzează cancer al gurii și al 
gâtului

eliminat

Or. nl

Amendamentul 1340
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fumatul cauzează cancer al vezicii 
urinare

Or. en

Justificare

Cancerul vezicii urinare este alarmant de comun în UE (al patrulea cel mai comun tip de 
cancer la bărbați și al paisprezecelea la femei, potrivit IARC), iar fumatul de tutun reprezintă 
primul factor de risc pentru vezica urinară. O serie de țări (inclusiv Australia, Canada și 
Noua Zeelandă) folosesc deja acest avertisment de sănătate pentru a sensibiliza cu privire la 
legătura de cauzalitate dintre fumat și cancerul vezicii urinare.

Amendamentul 1341
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fumatul cauzează atacuri de inimă eliminat

Or. nl
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Amendamentul 1342
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fumatul cauzează accidente vasculare 
cerebrale și infirmitate

eliminat

Or. nl

Amendamentul 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fumatul cauzează cancer al vezicii 
urinare

Or. fr

Justificare

Acest tip de cancer prezintă un risc pentru sănătate mult mai grav decât își dau seama 
oamenii. Fumatul determină 50% dintre cazurile de cancer al vezicii urinare, iar o treime 
dintre aceste cazuri sunt întâlnite în rândul femeilor. Deși până în prezent bărbații au avut 
mai multe șanse de a dezvolta această formă de cancer, a existat o creștere semnificativă a 
numărului de femei care suferă de cancer al vezicii urinare din cauza creșterii numărului de 
fumători în rândul femeilor.

Amendamentul 1344
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fumatul crește riscul de orbire eliminat

Or. nl
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Amendamentul 1345
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Fumatul dăunează dinților și gingiilor eliminat

Or. nl

Amendamentul 1346
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fumatul poate ucide fătul nenăscut eliminat

Or. nl

Amendamentul 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10) Fumul dumneavoastră face rău
copiilor, familiei și prietenilor 
dumneavoastră

10) Fumul dumneavoastră scurtează viața
copiilor, familiei și prietenilor 
dumneavoastră; nu îi expuneți la acesta

Or. es

Amendamentul 1348
Daniël van der Stoep
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Propunere de directivă
Anexa I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Copiii fumătorilor sunt mai 
predispuși să înceapă să fumeze

eliminat

Or. nl

Amendamentul 1349
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Renunțați la fumat – rămâneți în 
viață pentru cei dragi

eliminat

Or. nl

Amendamentul 1350
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Fumatul reduce fertilitatea eliminat

Or. nl

Amendamentul 1351
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Fumatul crește riscul de impotență eliminat

Or. nl

Amendamentul 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Fumatul în prezența copiilor poate 
cauza decesul subit al copilului

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe un nou avertisment scris pentru a proteja copiii și feții nenăscuți de 
amenințările la adresa sănătății cauzate de fumat.

Amendamentul 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Acest produs conține nicotină și 
dăunează sănătății dumneavoastră.
[Amendament corelat cu amendamentul la 
titlul 1a (nou) din anexa I.]

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 18.)
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Amendamentul 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Fumatul în timpul sarcinii cauzează 
nașterea prematură

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe un nou avertisment scris pentru a proteja copiii și feții nenăscuți de 
amenințările la adresa sănătății cauzate de fumat.

Amendamentul 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14c) Copiii care sunt forțați să fumeze 
pasiv sunt mai vulnerabili la astm și la 
meningită

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe un nou avertisment scris pentru a proteja copiii și feții nenăscuți de 
amenințările la adresa sănătății cauzate de fumat.

Amendamentul 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Anexa I – titlul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista avertismentelor scrise menționate la 
articolul 18

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 18.)

Amendamentul 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia (nouă)
Lista compușilor nocivi și potențial nocivi 
(CNPN) din produsele din tutun și fumul 
de tutun
Compus
Acetaldehidă
Acetamidă
Acetonă
Acroleină
Acrilamidă
Acrilonitril
Aflatoxină B1
4-Aminobifenil
1-Aminonaftalină
2-Aminonaftalină
Amoniac
Anabasină
o-Anisidină
Arsenic
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A-α-C (2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indol)
Benz[a]antracen
Benz[j]aceantrilen
Benzen
Benzo[b]fluoranten
Benzo[b]fluoranten
Benzo[b]furan
Benzo[a]piren
Benzo[c]fenantren
Beriliu
1,3-Butadienă
Cadmiu
Acid cafeic
Monoxid de carbon
Catecol
Dioxine/furani clorurați
Crom
Crisen
Cobalt
Cumarină
Crezoli (o-, m-, și p-crezol)
Aldehidă crotonică
Ciclopenta[c,d]piren
Dibenz[a, h]antracen
Dibenzo[a,e]piren
Dibenzo[a,h]piren
Dibenzo[a,i]piren
Dibenzo[a,l]piren
2,6-Dimetilanilină
Carbamat de etil (uretan)
Etilbenzen
Oxid de etilenă
Formaldehidă
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Furan
Glu-P-1 (2-Amino-6-metildipiridă[1,2-
a:3',2'-d]imidazol)
Glu-P-2 (2-Aminodipiridă[1,2-a:3',2'-
d]imidazol)
Hidrazină
Acid cianhidric
Indeno[1,2,3-cd]piren
IQ (2-Amino-3-metilimidazo[4,5-
f]chinolină)
Izopren
Plumb
MeA-α-C (2-Amino-3-metil)-9H-pirid[2,3-
b]indol)
Mercur
Metil etil cetonă
5-Metilcrizen
4-(Metilnitrosamină)-1-(3-piridil)-1-
butanonă (NNK)
Naftalină
Nichel
Nicotină
Nitrobenzen
Nitrometan
2-Nitropropan
N-Nitrosodietanolamină (NDELA)
N-Nitrosodietilamină
N-Nitrosodimetilamină(NDMA)
N-Nitrosometiletilamină
N-Nitrosomorfolină(NMOR)
N-Nitrosonornicotină (NNN)
N-Nitrosopiperidină(NPIP)
N-Nitrosopirolidină(NPYR)
N-Nitrososarcosină(NSAR)
Nornicotină
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Fenol
PhIP (2-Amino-1-meti-6-fenilmidazo[4,5-
b]piridină)
Poloniu-210 
Propionaldehidă
Oxid de propilenă
Chinolină
Seleniu
Stiren
o-Toluidină
Toluen
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimetil-5H-
pirido[4,3-b]indol)
Trp-P-2 (1-Metil-3-amino-5H-pirido[4,3-
b]indol)
Uraniu-235
Uraniu-238
Acetat de vinil
Clorură de vinil 

Or. en

Justificare

Este important să creăm într-o anexă nouă o listă a compușilor nocivi și potențial nocivi 
(CNPN) din produsele de tutun și fumul de tutun, aceeași cu cea stabilită în 2009 de Agenția 
pentru Alimente și Medicamente (Food and Drug Administration – FDA) în Legea privind 
prevenirea fumatului în familie și controlul tutunului.

Amendamentul 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Anexa I b (nouă)

Textul propus de Comisie
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Amendamentul

Tabel 1 – CNPN din 
fumul de țigaretă

Tabel 2 – CNPN din 
tutunul nefumigen

Tabel 3 – CNPN din 
tutunul de rulat

Acetaldehidă Acetaldehidă Amoniac
Acroleină Arsenic Arsenic
Acrilonitril Benzo[a]piren Cadmiu
4-Aminobifenil Cadmiu Nicotină 
1-Aminonaftalină Aldehidă crotonică NNK*
2-Aminonaftalină Formaldehidă NNN**
Amoniac Nicotină
Benzen NNK* 
Benzo[a]piren NNN** 
1,3-Butadienă
Monoxid de carbon
Aldehidă crotonică
Formaldehidă 
Izopren
Nicotină
NNK*
NNN**
Toluen 
_____________
* 4-(metilnitrosamino)-1-
(3-piridil)-1-butanonă
** N-nitrosonornicotină 

Or. en

Justificare

Corelat cu amendamentul la articolul 5 alineatul (1) paragraful 1. Este important să se 
stabilească o listă scurtă a celor mai comune substanțe periculoase identificate în funcție de 
tipul produsului din tutun, similară cu legislația americană („Legea privind controlul 
tutunului”). Această anexă nouă oferă baza pentru începerea studiului produselor din tutun 
reglementate care așteaptă transmiterea de informații pentru toți compușii nocivi și potențial 
nocivi în termenul de transpunere descris la articolul 25.
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Amendamentul 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA III
Conținutul maxim admisibil din tutunul 
nefumigen, toxine per unitate de 
substanță uscată de tutun:
NNN (N-nitrosonornicotină) plus NNK 
(4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-
butanonă): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Piren): 5,0 µg/kg

Or. en

Justificare

Prezentul tabel reproduce recomandările în materie de toxicitate ale Grupului de studiu al 
OMS privind reglementarea produselor din tutun – Raport privind baza științifică a 
reglementării produselor din tutun, raportul tehnic OMS, seria, nr. 955. (2010)

Amendamentul 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Anexa II b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IV

Legislația UE aplicabilă produselor care 
conțin nicotină:
Siguranță generală:
Directiva 2001/95/CE privind siguranța 
generală a produselor
Sistemul RAPEX – notificare și alertă 
pentru produsele periculoase
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Ambalare și etichetare:
Directiva 67/548/CEE privind substanțele 
periculoase
Directiva 99/45/CE privind preparatele 
periculoase
Regulamentul nr. 1272/2008 privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și a amestecurilor se aplică 
începând cu 2015.
Siguranță chimică:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH)
Siguranță electrică:
Directiva 2006/95/CE privind tensiunea 
joasă
Directiva 2004/108/CE privind 
compatibilitatea electromagnetică 
Directiva 2011/65/UE privind 
restricționarea substanțelor periculoase 
(RoHS) (după caz)
Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice 
(DEEE) 
Directiva 2006/66/CE privind bateriile
Metrologie:
Directiva 76/211/CEE privind 
preambalarea, în funcție de masă sau 
volum, a anumitor produse preambalate
Directiva 2007/45/CE privind cantitățile 
nominale ale produselor preambalate
Practici comerciale
Directiva 97/7/CE privind vânzarea la 
distanță
Directiva 2000/31/CE privind comerțul 
electronic
Directiva 2006/114/CE privind 
publicitatea înșelătoare și comparativă 
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Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aplice acquis-ul existent în materie de consumatori și siguranță 
la produsele care conțin nicotină. Cerința de raportare va însemna adoptarea unei abordări 
mai sistematice și va reprezenta baza unei revizuiri a Comisiei care va fi finalizată până în 
luna aprilie 2017.


