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Amendamentul 724
Jim Higgins, Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual. 
Statele membre se asigură că fiecare 
avertisment de sănătate combinat este 
afișat, pe cât posibil, în număr egal pe 
fiecare marcă.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest tip de micromanagement este foarte greu de administrat și va adăuga niveluri 
semnificative de birocrație, fără a indica vreun rezultat pozitiv.

Amendamentul 725
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment
de sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă.

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual.
Avertismentele de sănătate combinate se 
imprimă astfel încât să asigure 
recunoașterea cu ușurință a fiecărei 
mărci.

Or. fr

Justificare

Măsurile care i-ar deranja inutil pe distribuitori ar trebui evitate.
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Amendamentul 726
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual.
Statele membre se asigură că fiecare 
avertisment de sănătate combinat este 
afișat, pe cât posibil, în număr egal pe 
fiecare marcă.

(2) Statele membre se asigură că fiecare 
avertisment de sănătate combinat este 
afișat, pe cât posibil, în număr egal pe 
fiecare marcă.

Or. de

Amendamentul 727
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate combinate
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment 
de sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă.

(2) Avertismentele de sănătate se împart în 
trei seturi, rotite anual. Statele membre se 
asigură că fiecare avertisment de sănătate 
este afișat, pe cât posibil, în număr egal pe 
fiecare marcă.

Or. nl

Amendamentul 728
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate combinate
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment 

(2) Avertismentele de sănătate se împart în 
trei seturi, rotite anual. Statele membre se 
asigură că fiecare avertisment de sănătate 
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de sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă.

este afișat, pe cât posibil, în număr egal pe 
fiecare marcă.

Or. de

Amendamentul 729
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment 
de sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă.

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual, 
excepție făcând avertismentele menționate 
la alineatul (1) litera (b). Statele membre 
se asigură că fiecare avertisment de 
sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă.

Or. es

Justificare

Informația referitoare la încetarea fumatului și la centrele de sprijinire ar trebui afișate 
întotdeauna, și nu doar alternativ, pe bază anuală.

Amendamentul 730
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment 
de sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă.

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
și informația referitoare la bolile asociate 
tutunului se împart în trei seturi, rotite 
anual. Statele membre se asigură că fiecare 
avertisment de sănătate combinat este 
afișat, pe cât posibil, în număr egal pe 
fiecare marcă.
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Or. en

Amendamentul 731
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment 
de sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă.

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment 
de sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă. Ca 
parte a unei campanii specifice împotriva 
fumatului, pentru produsele din tutun de 
fabricație națională destinate consumului 
intern statele membre pot adapta 
utilizarea avertismentelor verbale indicate 
în anexa 1, precum și a imaginilor și 
fotografiilor în funcție de scopurile 
urmărite de aceasta.

Or. el

Justificare

În felul acesta, utilizarea avertismentelor de sănătate verbale, a imaginilor și a fotografiilor 
ar constitui componente ale unei campanii organizate și punctuale împotriva fumatului, 
majorând prin aceasta eficacitatea utilizării lor, ca și pe aceea a campaniei împotriva 
fumatului însăși.

Amendamentul 732
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Campaniile de prevenire a fumatului și 
programele de informare cu privire la 
riscurile de sănătate asociate fumatului 
sunt căile de maximă eficacitate pentru 
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atingerea obiectivelor acestei directive. 
Campaniile de informare și prevenire și 
programele de desfășurat mai ales în 
școlile primare sunt administrate de 
autoritățile competente ale statelor 
membre și finanțate parțial din încasările 
realizate prin aplicarea penalităților 
stabilite de aceleași state pentru 
încălcarea normelor naționale de punere 
în aplicare a acestei directive.

Or. it

Amendamentul 733
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) a adapta avertismentele scrise 
cuprinse în lista din anexa I la prezenta 
directivă luând în considerare progresele 
științifice și tehnice;
(b) a stabili și adapta galeria de imagini 
menționată la alineatul 1 litera (a) din 
prezentul articol, ținându-se seama de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței;
(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;
(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 734
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) a adapta avertismentele scrise 
cuprinse în lista din anexa I la prezenta 
directivă luând în considerare progresele 
științifice și tehnice;
(b) a stabili și adapta galeria de imagini 
menționată la alineatul 1 litera (a) din 
prezentul articol, ținându-se seama de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței;
(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;
(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

Or. nl

Amendamentul 735
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) a adapta avertismentele scrise 
cuprinse în lista din anexa I la prezenta 
directivă luând în considerare progresele 
științifice și tehnice;
(b) a stabili și adapta galeria de imagini 
menționată la alineatul 1 litera (a) din 
prezentul articol, ținându-se seama de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței;
(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;
(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

Or. de

Amendamentul 736
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) a adapta avertismentele scrise 
cuprinse în lista din anexa I la prezenta 
directivă luând în considerare progresele 
științifice și tehnice;
(b) a stabili și adapta galeria de imagini 
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menționată la alineatul 1 litera (a) din 
prezentul articol, ținându-se seama de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței;
(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;
(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

Or. de

Amendamentul 737
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 738
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 739
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 740
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 741
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 742
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Or. en

Justificare

Parlamentul este deja în curs de a legifera cu privire la dispoziția, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate.

Amendamentul 743
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 744
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Or. en

Justificare

Actele delegate de la alineatul (3) litera (c) nu sunt acceptabile.  Cuprinsul acestei litere 
trebuie să fie determinat de directiva însăși.

Amendamentul 745
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

eliminat

Or. it

Justificare

Pentru aspectele esențiale ale directivei ar fi de preferat utilizarea procedurii legislative 
ordinare.

Amendamentul 746
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile 
avertismentelor de sănătate;

(c) a defini dispoziția, aspectul (inclusiv 
tipul și mărimea fontului), rotația și 
proporțiile avertismentelor de sănătate, cu 
respectarea corespunzătoare a 
constrângerilor lingvistice din fiecare stat 
membru;

Or. it

Amendamentul 747
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile
avertismentelor de sănătate;

(c) a defini formatul, dispoziția, aspectul și 
rotația avertismentelor de sănătate;

Or. en

Amendamentul 748
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul, rotația și proporțiile
avertismentelor de sănătate;

(c) a defini poziția, formatul, dispoziția, 
aspectul și rotația avertismentelor de 
sănătate;

Or. el
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Justificare

Proporțiile avertismentelor de sănătate constituie elemente esențiale ale actului legislativ. 
Prin urmare, orice modificare a acestor elemente ar trebui să țină de procedura legislativă 
obișnuită.

Amendamentul 749
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 750
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 751
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 752
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 753
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta este o competență națională și statele membre ar trebui să utilizeze biblioteca de 
avertismente furnizată de Comisie. În felul acesta se amplifică impactul, datorită diferențelor 
culturale sau de altă natură și se consolidează legislația.

Amendamentul 754
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a stabili, prin derogare de la articolul 
7 alineatul (3), condițiile în care 
avertismentele de sănătate pot fi rupte la 
deschiderea pachetului unitar într-un 
mod care să asigure integritatea grafică și 
vizibilitate textului, a fotografiilor și a 
informațiilor referitoare la renunțare.

eliminat

Or. en

Justificare

Actele delegate de la alineatul (3) litera(d) nu sunt acceptabile.  Cuprinsul acestei litere 
trebuie să fie determinat de directiva însăși.

Amendamentul 755
Riikka Manner



PE510.717v02-00 18/55 AM\936778RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fi

Justificare

Toate produsele din tutun destinate fumatului ar trebui reglementate în același fel. Prin 
urmare, articolul 10 ar trebui eliminat.

Amendamentul 756
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fi

Amendamentul 757
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. en

Justificare

Legat de amendamentul aparținând acelorași autori la articolul 8 alineatul (3).  Dacă 
amendamentul la articolul 8 alineatul (3) nu este adoptat, acest amendament ar trebui să 
cadă. Nu trebuie create lacune în cazul măsurilor privind ambalarea. Deși în număr mai mic 
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în comparație cu țigaretele sau tutunul de rulat, tinerii utilizează și alte produse din tutun.

Amendamentul 758
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele 
și de tutunul de rulat este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de informare 
menționat la articolul 8 alineatul (2) și 
avertismentele de sănătate combinate 
menționate la articolul 9. În plus față de 
avertismentul general specificat la articolul 
8 alineatul (1), fiecare pachet unitar și orice 
ambalaj exterior al acestor produse poartă 
un avertisment scris inclus în lista din 
anexa I. Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele, 
tutunul de rulat și tutunul pentru 
narghilea este exonerat de obligațiile de a 
purta mesajul de informare menționat la 
articolul 8 alineatul (2) și avertismentele de 
sănătate combinate menționate la articolul 
9. În plus față de avertismentul general 
specificat la articolul 8 alineatul (1), fiecare 
pachet unitar și orice ambalaj exterior al 
acestor produse poartă un avertisment scris 
inclus în lista din anexa I. Avertismentul 
general specificat la articolul 8 alineatul (1) 
include o trimitere la serviciile de 
renunțare, în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) litera (b).

Or. ro

Amendamentul 759
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele 
și de tutunul de rulat este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de informare 
menționat la articolul 8 alineatul (2) și 
avertismentele de sănătate combinate 
menționate la articolul 9. În plus față de 
avertismentul general specificat la articolul 
8 alineatul (1), fiecare pachet unitar și orice 

Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele, 
tutunul de rulat și tutunul pentru 
narghilea este exonerat de obligațiile de a 
purta mesajul de informare menționat la 
articolul 8 alineatul (2) și avertismentele de 
sănătate combinate menționate la articolul 
9. În plus față de avertismentul general 
specificat la articolul 8 alineatul (1), fiecare 
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ambalaj exterior al acestor produse poartă 
un avertisment scris inclus în lista din 
anexa I. Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

pachet unitar și orice ambalaj exterior al 
acestor produse poartă un avertisment scris 
inclus în lista din anexa I. Avertismentul 
general specificat la articolul 8 alineatul (1) 
include o trimitere la serviciile de 
renunțare, în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) litera (b).

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul 17 la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 760
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele 
și de tutunul de rulat este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de informare 
menționat la articolul 8 alineatul (2) și 
avertismentele de sănătate combinate
menționate la articolul 9. În plus față de 
avertismentul general specificat la articolul 
8 alineatul (1), fiecare pachet unitar și orice 
ambalaj exterior al acestor produse poartă 
un avertisment scris inclus în lista din 
anexa I. Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele 
și de tutunul de rulat este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de informare 
menționat la articolul 8 alineatul (2) și 
avertismentele de sănătate menționate la 
articolul 9. În plus față de avertismentul 
general specificat la articolul 8 alineatul 
(1), fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al acestor produse poartă un 
avertisment scris inclus în lista din anexa I. 
Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

Or. de

Amendamentul 761
Martina Anderson

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Tutunul pentru fumat altul decât 
țigaretele și de tutunul de rulat este 
exonerat de obligațiile de a purta mesajul 
de informare menționat la articolul 8 
alineatul (2) și avertismentele de sănătate 
combinate menționate la articolul 9. În plus 
față de avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1), fiecare pachet 
unitar și orice ambalaj exterior al acestor 
produse poartă un avertisment scris inclus 
în lista din anexa I. Avertismentul general 
specificat la articolul 8 alineatul (1) include 
o trimitere la serviciile de renunțare, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
litera (b).

Produsele din tutun pentru fumat, altele 
decât țigaretele și tutunul de rulat, poartă 
mesajul de informare menționat la articolul 
8 alineatul (2) și avertismentele de sănătate 
combinate menționate la articolul 9. În plus 
față de avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1), fiecare pachet 
unitar și orice ambalaj exterior al acestor 
produse poartă un avertisment scris inclus 
în lista din anexa I. Avertismentul general 
specificat la articolul 8 alineatul (1) include 
o trimitere la serviciile de renunțare, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
litera (b).

Or. en

Amendamentul 762
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele 
și de tutunul de rulat este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de informare 
menționat la articolul 8 alineatul (2) și 
avertismentele de sănătate combinate 
menționate la articolul 9. În plus față de 
avertismentul general specificat la articolul 
8 alineatul (1), fiecare pachet unitar și orice 
ambalaj exterior al acestor produse poartă 
un avertisment scris inclus în lista din 
anexa I. Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele 
și tutunul de rulat nu este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de informare 
menționat la articolul 8 alineatul (2) și 
avertismentele de sănătate combinate 
menționate la articolul 9. În plus față de 
avertismentul general specificat la articolul 
8 alineatul (1), fiecare pachet unitar și orice 
ambalaj exterior al acestor produse poartă 
un avertisment scris inclus în lista din 
anexa I. Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

Or. el
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Justificare

Această directivă oferă aceeași protecție tuturor consumatorilor de produse din tutun. 

Amendamentul 763
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Avertismentul general este tipărit pe 
suprafața cea mai vizibilă a pachetului 
unitar și pe orice ambalaj exterior. 
Avertismentele scrise cuprinse în lista din 
anexa I se rotesc astfel încât să se 
garanteze apariția lor regulată. Aceste 
avertismente sunt tipărite pe cealaltă cea 
mai vizibilă suprafață a pachetului unitar 
și a oricărui ambalaj exterior.

Avertismentul general este tipărit pe unul 
dintre principalele câmpuri vizuale de pe 
ambalajul exterior. Ca o alternativă, 
avertismentul poate fi aplicat sub forma 
unei etichete, cu condiția ca aceasta să nu 
poată fi îndepărtată. Avertismentele scrise 
cuprinse în lista din anexa I se rotesc astfel 
încât să se garanteze apariția lor regulată. 
Aceste avertismente sunt tipărite pe unul 
dintre celelalte câmpuri vizuale principale 
de pe ambalajul exterior.

Or. de

Justificare

Termenul de „câmp vizual principal” este definit în regulamentul privind transmiterea către 
consumatori a informațiilor referitoare la alimente, iar între respectiva definiție și intențiile 
Comisiei manifeste în prezentarea acestei propuneri de directivă există un raport de 
consecvență.

Amendamentul 764
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Avertismentul general este tipărit pe 
suprafața cea mai vizibilă a pachetului 
unitar și pe orice ambalaj exterior. 
Avertismentele scrise cuprinse în lista din 
anexa I se rotesc astfel încât să se 
garanteze apariția lor regulată. Aceste 

Avertismentul general este tipărit pe 
suprafața cea mai vizibilă a pachetului 
unitar și pe orice ambalaj exterior. 
Avertismentele scrise cuprinse în lista din 
anexa I se rotesc astfel încât să se 
garanteze apariția lor regulată. Aceste 
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avertismente sunt tipărite pe cealaltă cea 
mai vizibilă suprafață a pachetului unitar și 
a oricărui ambalaj exterior.

avertismente sunt tipărite pe cealaltă cea 
mai vizibilă suprafață a pachetului unitar și 
a oricărui ambalaj exterior, cu excepția 
cazurilor în care această dublare 
afectează lizibilitatea mesajului, cum se 
întâmplă atunci când ambalajul rigid sau 
din hârtie, utilizat în vânzările cu 
amănuntul, este acoperit de o folie 
transparentă.

Or. es

Amendamentul 765
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) 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.

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă 15% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 17% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 20% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. nl

Amendamentul 766
Martina Anderson

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă 30% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 32% în 

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă cel puțin 50% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 52% în 
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cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 35% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 55% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. en

Amendamentul 767
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) 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.

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă 30% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Procentul se majorează la 32 % 
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și la 35 % pentru statele membre 
cu mai mult de două limbi oficiale.

Or. it

Amendamentul 768
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) 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.

(2) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 30% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior, cu excepția cazului în care 
ambalajul rigid sau din hârtie, utilizat în 
vânzările cu amănuntul, este acoperit de o 
folie transparentă. Acest procent este 
mărit la 32% în cazul statelor membre cu 
două limbi oficiale și la 35% în cazul 
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statelor membre cu trei limbi oficiale.

Or. es

Amendamentul 769
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 45% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 50% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) 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. nl

Amendamentul 770
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 45% 
în cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 50% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior.

Or. de
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Amendamentul 771
Martina Anderson

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 45% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 50% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 60% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 65% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 80% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. en

Amendamentul 772
Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 45% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 50% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Procentul se majorează la 45 % 
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și la 50 % pentru statele membre 
cu mai mult de două limbi oficiale.

Or. it

Amendamentul 773
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 45% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 50% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior și, în cazul produselor de serie 
mică, poate fi, de asemenea, afișat prin 
utilizarea unor colante nedetașabile.
Acest procent este mărit la 45% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și la 
50% în cazul statelor membre cu trei limbi 
oficiale.

Or. es

Amendamentul 774
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul ambalajelor cu o suprafață 
de maximă vizibilitate care depășește 75 
cm², avertismentele menționate la 
alineatele (2) și (3) trebuie să acopere o 
porțiune de cel puțin 22,5 cm² de pe 
fiecare suprafață. Această porțiune se 
majorează la 24 cm² pentru statele 
membre cu două limbi oficiale și la 26,25 
cm² pentru statele membre cu trei limbi 
oficiale.

Or. de

Justificare

Bazat pe dispoziția corespunzătoare referitoare la alte produse din tutun decât țigaretele și 
tutunul de rulat din Directiva 2001/37/CE.
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Amendamentul 775
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul ambalajelor cu o suprafață 
de maximă vizibilitate care depășește 75 
cm², avertismentele menționate la 
alineatele (2) și (3) trebuie însă să acopere 
o porțiune de cel puțin 22,5 cm² pe fiecare 
parte. Această porțiune se majorează la 24 
cm² pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și la 26,25 cm² pentru statele 
membre cu trei limbi oficiale.

Or. de

Justificare

Din motive legate de proporționalitate, această dispoziție din Directiva 2001/37/CE este 
reinserată în propunerea de directivă.

Amendamentul 776
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipărite cu caractere Helvetica groase 
negre, pe fond alb. Pentru a ține cont de 
cerințele lingvistice, statele membre pot 
determina mărimea caracterelor, cu 
condiția ca mărimea caracterelor 
specificată în legislația lor să fie astfel 
încât să ocupe la maximum suprafața 
rezervată textului necesar;

(a) tipărite cu caractere Helvetica groase 
negre, pe fond alb. De asemenea, 
avertismentele pot fi aplicate sub forma 
unor etichete nedetașabile. Pentru a ține 
cont de cerințele lingvistice, statele 
membre pot determina mărimea 
caracterelor, cu condiția ca mărimea 
caracterelor specificată în legislația lor să 
fie astfel încât să ocupe la maximum 
suprafața rezervată textului necesar;

Or. de
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Justificare

Produsele din tutun, altele decât țigaretele și tutunul de rulat, intră sub incidența dispozițiilor 
corespunzătoare din Directiva 2001/37/CE. Propoziția inserată a făcut parte din aceste 
dispoziții. În conformitate cu considerentul 18 din Directiva 2001/37/CE, utilizarea 
etichetelor nedetașabile ar trebui permisă pentru a facilita furnizarea avertismentelor în 
conformitate cu cerințele respectivei directive.

Amendamentul 777
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipărite cu caractere Helvetica groase 
negre, pe fond alb. Pentru a ține cont de 
cerințele lingvistice, statele membre pot 
determina mărimea caracterelor, cu 
condiția ca mărimea caracterelor 
specificată în legislația lor să fie astfel 
încât să ocupe la maximum suprafața 
rezervată textului necesar;

(a) tipărite cu caractere Helvetica groase 
negre, pe fond alb. Avertismentele pot fi 
atașate cu ajutorul unor colante, cu 
condiția ca acestea să fie nedetașabile. 
Pentru a ține cont de cerințele lingvistice, 
statele membre pot determina mărimea 
caracterelor, cu condiția ca mărimea 
caracterelor specificată în legislația lor să 
fie astfel încât să ocupe la maximum 
suprafața rezervată textului necesar;

Or. en

Amendamentul 778
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipărite cu caractere Helvetica groase 
negre, pe fond alb. Pentru a ține cont de 
cerințele lingvistice, statele membre pot 
determina mărimea caracterelor, cu 
condiția ca mărimea caracterelor 
specificată în legislația lor să fie astfel 

(a) imprimate cu caractere Comic Sans 
groase negre pe fond alb. Pentru a ține cont 
de cerințele lingvistice, statele membre pot 
determina mărimea caracterelor, cu 
condiția ca mărimea caracterelor 
specificată în legislația lor să fie astfel 
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încât să ocupe la maximum suprafața 
rezervată textului necesar;

încât să ocupe la maximum suprafața 
rezervată textului necesar;

Or. nl

Amendamentul 779
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) centrate în zona în care trebuie tipărite, 
paralel cu marginea superioară a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior;

(b) centrate în zona în care trebuie tipărite, 
în cea mai vizibilă poziție în raport cu 
logica proprie citirii și manipulării a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior;

Or. es

Amendamentul 780
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înconjurat de un chenar negru cu lățime 
de minimum 3 mm și de maximum 4 mm, 
în interiorul suprafeței rezervate pentru 
avertismentul scris.

(c) înconjurat de un chenar negru cu lățime 
de 3 mm în interiorul suprafeței rezervate 
pentru avertismentul scris.

Or. en

Justificare

Nu va îmbunătăți funcționarea pieței interne și nici nu va contribui la atingerea obiectivului 
legat de sănătatea publică.
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Amendamentul 781
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înconjurat de un chenar negru cu lățime 
de minimum 3 mm și de maximum 4 mm, 
în interiorul suprafeței rezervate pentru 
avertismentul scris.

(c) înconjurat de un chenar negru cu lățime 
de 3 mm în interiorul suprafeței rezervate 
pentru avertismentul scris.

Or. de

Justificare

Dispoziția nu va avea un efect pozitiv asupra pieței interne sau a protecției sănătății publice 
și ar trebui formulată clar și fără ambiguitate.

Amendamentul 782
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înconjurat de un chenar negru cu lățime 
de minimum 3 mm și de maximum 4 mm, 
în interiorul suprafeței rezervate pentru 
avertismentul scris.

(c) înconjurat de un chenar negru cu lățime 
de 2 mm în interiorul suprafeței rezervate 
pentru avertismentul scris.

Or. nl

Amendamentul 783
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 10 – 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 anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 784
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 785
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 10 – 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 anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 786
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. de

Amendamentul 787
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 10 – 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 anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. de

Amendamentul 788
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. it

Justificare

Pentru aspectele esențiale ale directivei ar fi de preferat utilizarea procedurii legislative 
ordinare.

Amendamentul 789
Timothy Kirkhope

Propunere de directivă
Articolul 10 – 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 anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 790
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă ar fi împuternicită să adopte acte delegate pentru retragerea exonerării, Comisia ar 
putea modifica unilateral, în mod esențial, directiva, din care cauză orice retragere a 
exonerării ar trebui să treacă prin procedura de codecizie.

Amendamentul 791
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 10 – 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 anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 10 alineatul (1) conține elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu intră în 
domeniul de aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 792
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 793
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 10 – 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 anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
aceasta însemnând o creștere a vânzărilor 
cu cel puțin 20% pe piețele primelor 10 
state membre în ordinea volumului de 
vânzări pe baza datelor privind vânzările 
transmise în conformitate cu articolul 5 
alineatul (4) sau o creștere a nivelului 
prevalenței în grupul de consumatori cu 
vârsta mai mică de 25 de ani cu cel puțin 
10 puncte procentuale în cel puțin 10 state 
membre pentru respectiva categorie de 
produse pe baza raportului 
Eurobarometru ____ [această dată va fi 
stabilită la momentul adoptării directivei] 
sau pe baza unor studii de prevalență 
echivalente;

Or. en

Amendamentul 794
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a impune obligativitatea formei 
cuboide sau cilindrice pentru pachetele 
unitare ale produselor din tutun altele 
decât țigaretele, tutunul de rulat si tutunul 
pentru narghilea, în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

Or. ro
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Amendamentul 795
Marit Paulsen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor din tutun nefumigene 
poartă următorul avertisment de sănătate:

Cu excepția produselor menționate la 
articolul 15, fiecare pachet unitar și orice 
ambalaj exterior al produselor din tutun 
nefumigene poartă următorul avertisment 
de sănătate:

Or. en

Amendamentul 796
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor din tutun nefumigene 
poartă următorul avertisment de sănătate:

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor din tutun 
nefumigene, altele decât inhalatoarele 
electronice care declanșează vaporizarea 
unei soluții lichide ce simulează fumatul,
poartă următorul avertisment de sănătate:

Or. en

Justificare

În cazul țigărilor electronice este necesar un avertisment de sănătate specific și adaptat la 
caracteristicile acestui produs, care să fie similar cu cel propus pentru produsele cu conținut 
de nicotină.

Amendamentul 797
Renate Sommer, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor din tutun nefumigene 
poartă următorul avertisment de sănătate:

Cu excepția tutunurilor pentru prizat ,
fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor din tutun nefumigene 
poartă următorul avertisment de sănătate:

Or. de

Amendamentul 798
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății dumneavoastră și generează 
dependență

Acest produs din tutun este nociv pentru 
sănătatea dumneavoastră și generează 
dependență

Or. el

Amendamentul 799
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății dumneavoastră și generează 
dependență

Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății dumneavoastră și generează 
dependență, dar, comparativ cu fumatul, 
prezintă riscuri mult mai scăzute la 
adresa sănătății dumneavoastră

Or. en

Justificare

Este mai important să se ofere informații în legătură cu riscul relativ, decât indicații 
necuantificate în legătură cu nocivitatea. Mesajul propus le transmite consumatorilor de 
produse din tutun un semnal clar, bazat pe dovezi.
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Amendamentul 800
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății dumneavoastră și generează 
dependență

Acest produs din tutun este nociv pentru 
sănătatea dumneavoastră și generează 
dependență

Or. pt

Amendamentul 801
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății dumneavoastră și generează 
dependență

Acest produs din tutun este nociv pentru 
sănătatea dumneavoastră și generează 
dependență

Or. de

Justificare

Toate produsele din tutun nefumigene conțin nicotină, o substanță care este toxică și creează 
dependență. Mai mult decât atât, numeroase produse din tutun nefumigene sunt cancerigene 
și pot cauza, printre altele, cancer pancreatic sau carcinoame ale cavității bucale (cf. 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf).  

Amendamentul 802
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare pachet unitar și orice 
ambalaj exterior al inhalatoarelor 
electronice care declanșează vaporizarea 
unei soluții lichide ce simulează fumatul 
poartă următorul avertisment de sănătate: 
Acest produs conține nicotină și poate 
genera dependență.

Or. en

Justificare

În cazul țigărilor electronice, este necesar un avertisment de sănătate specific și adaptat la 
caracteristicile acestui produs, avertisment care să fie similar cu cel propus pentru produsele 
cu conținut de nicotină.

Amendamentul 803
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – 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 
procent este mărit la 32% în cazul statelor 
membre cu două limbi oficiale și la 35% 
în cazul statelor membre cu trei limbi 
oficiale.

(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior.

Or. de

Amendamentul 804
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(b) acoperă 15% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau 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

Justificare

În cadrul unui sondaj Eurobarometru, 82% dintre respondenți au afirmat că avertismentele 
de sănătate nu au avut nicio influență asupra deciziei lor de a consuma produse din tutun.

Amendamentul 805
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – 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 procent este mărit la 32% în cazul
statelor membre cu două limbi oficiale și la
35% în cazul statelor membre cu trei limbi 
oficiale.

(b) acoperă 15% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior.
Acest procent este mărit la 17% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și la
20% în cazul statelor membre cu trei limbi 
oficiale.

Or. nl

Amendamentul 806
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acoperă 30% din aria exterioară a (b) acoperă 30% din aria exterioară a 
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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.

suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior.
Procentul se majorează la 32 % pentru 
statele membre cu două limbi oficiale și la
35 % pentru statele membre cu mai mult 
de două limbi oficiale.

Or. it

Amendamentul 807
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul microambalajelor a căror 
suprafață maximă este mai mică de 25 
cm2 avertismentul general trebuie să 
ocupe cel puțin 20% din această 
suprafață. 

Or. de

Amendamentul 808
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(1) și (2), ținând cont de evoluțiile 
științifice și ale pieței.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 809
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(1) și (2), ținând cont de evoluțiile 
științifice și ale pieței.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 810
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(1) și (2), ținând cont de evoluțiile 
științifice și ale pieței.

eliminat

Or. de

Amendamentul 811
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(1) și (2), ținând cont de evoluțiile 
științifice și ale pieței.

eliminat

Or. de

Amendamentul 812
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include niciun 
element sau caracteristică care:

eliminat

(a) promovează un produs din tutun prin 
mijloace care sunt false, înșelătoare, 
decepționante sau care pot determina o 
impresie eronată cu privire la 
caracteristicile, efectele asupra sănătății, 
pericolele sau emisiile lor;
(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, 
organice sau altfel de efecte pozitive 
pentru sănătate sau sociale;
(c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;
(d) se aseamănă cu un produs alimentar.

Or. en

Justificare

Nu va contribui la funcționarea pieței interne și nici la atingerea obiectivelor legate de 
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sănătatea publică.

Amendamentul 813
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include niciun 
element sau caracteristică care:

eliminat

(a) promovează un produs din tutun prin 
mijloace care sunt false, înșelătoare, 
decepționante sau care pot determina o 
impresie eronată cu privire la 
caracteristicile, efectele asupra sănătății, 
pericolele sau emisiile lor;
(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, 
organice sau altfel de efecte pozitive 
pentru sănătate sau sociale;
(c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;
(d) se aseamănă cu un produs alimentar.

Or. de

Justificare

Dispoziția nu va avea un efect pozitiv nici asupra pieței interne, nici asupra protecției 
sănătății publice.

Amendamentul 814
Marit Paulsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include niciun element 
sau caracteristică care:

(1) Cu excepția produselor menționate la 
articolul 15, etichetarea unui pachet unitar 
și a oricărui ambalaj exterior și a 
produsului din tutun însuși nu include 
niciun element sau caracteristică care:

Or. en

Amendamentul 815
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include niciun element 
sau caracteristică care:

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși și/sau a denumirii sale de 
marcă nu include niciun element sau 
caracteristică care:

Or. es

Justificare

Se urmărește să se evite comercializarea, odată cu intrarea în vigoare a directivei, a unor 
mărci care să se denumească, de exemplu, „Vitalitate”.

Amendamentul 816
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include niciun element 
sau caracteristică care:

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include nicio denumire 
de marcă sau niciun element sau 
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caracteristică care:

Or. fi

Amendamentul 817
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include niciun element 
sau caracteristică care:

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include nicio 
informație în legătură cu conținutul de 
nicotină, gudron sau monoxid de carbon 
sau niciun element sau caracteristică care:

Or. de

Justificare

Indicațiile care figurează în prezent pe pachetele de țigarete referitoare la gudron, nicotină și 
monoxidul de carbon sunt înșelătoare, întrucât le induc consumatorilor o falsă stare de 
securitate (mai precis, iluzia că existența unor valori mai scăzute este un indiciu al unei 
țigarete mai sănătoase).

Amendamentul 818
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un produs din tutun prin 
mijloace care sunt false, înșelătoare, 
decepționante sau care pot determina o 
impresie eronată cu privire la 
caracteristicile, efectele asupra sănătății, 
pericolele sau emisiile lor;

(a) promovează un produs din tutun și 
încurajează consumul acestuia prin 
mijloace care sunt false, înșelătoare, 
decepționante sau care pot determina o 
impresie eronată cu privire la 
caracteristicile, efectele asupra sănătății, 
pericolele sau emisiile lor;

Or. es
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Amendamentul 819
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin nociv decât altele, cu 
excepția cazurilor în care s-a demonstrat 
științific că efectul nociv este cu mult mai 
slab decât cel al produselor din tutun deja 
disponibile în vederea achiziționării;

Or. de

Justificare

Pe durata consumului produselor din tutun, procesul de combustie eliberează diferite 
substanțe periculoase. În conjunctura actuală, ar fi absurd să se excludă dezvoltarea unor 
produse din tutun care generează mai puține substanțe periculoase, ceea ce, în plus, i-ar 
priva pe fabricanții de motivația de a continua cercetările asupra impactului consumului de 
tutun având drept obiectiv dezvoltarea de noi produse.

Amendamentul 820
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, 
organice sau altfel de efecte pozitive 
pentru sănătate sau sociale;

(b) utilizează texte, denumiri, mărci sau 
simboluri figurative sau de alt tip care
sugerează că un anumit produs din tutun 
este mai puțin dăunător decât altele;

Or. es
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Amendamentul 821
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, organice
sau altfel de efecte pozitive pentru sănătate
sau sociale;

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun are efecte de vindecare, de întinerire 
sau altfel de efecte pozitive pentru 
sănătate;

Or. de

Justificare

Produsele din tutun au diferite efecte. Atunci când aleg dintre mai multe produse din tutun, 
consumatorii adulți acordă mai puțină atenție descrierii produsului decât experienței 
subiective efective oferite de consumul produselor. Categoriile „energizante” și „vitalizante” 
au un caracter subiectiv, în timp ce categoriile „organice” și „naturale” pot fi acceptate, din 
motivul că, în urma consumului de produse din tutun, se produc, indiscutabil, reacții 
biochimice.

Amendamentul 822
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, organice
sau altfel de efecte pozitive pentru sănătate
sau sociale;

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire sau altfel de efecte 
pozitive pentru sănătate;

Or. it
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Justificare

Informațiile despre efectele naturale, organice și sociale ale produsului riscă să ofere o 
marjă de interpretare excesiv de amplă și să fie interpretate în mod discreționar; este 
preferabil să se ofere, în schimb,  informații esențiale în legătură cu produsele, în 
conformitate cu dispozițiile TFUE referitoare la drepturile consumatorilor și cu normele 
OMC.

Amendamentul 823
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, organice 
sau altfel de efecte pozitive pentru sănătate
sau sociale;

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, organice 
sau altfel de efecte pozitive pentru 
sănătate;

Or. de

Justificare

Conceptul de „efecte pozitive sociale”, care apare în acest context, nu este definit și ar crea 
probleme legate de interpretare.

Amendamentul 824
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, organice 
sau altfel de efecte pozitive pentru sănătate 
sau sociale;

(b) sugerează în mod direct sau prin 
comparație că un anumit produs din tutun 
este mai puțin dăunător decât altele sau are 
efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, organice 
sau altfel de efecte pozitive pentru sănătate 
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sau sociale;

Or. es

Amendamentul 825
Jutta Haug

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, organice
sau altfel de efecte pozitive pentru sănătate
sau sociale;

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire sau altfel de efecte 
pozitive pentru sănătate;

Or. en

Amendamentul 826
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 827
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 828
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;

eliminat

Or. de

Amendamentul 829
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;

eliminat

Or. it

Justificare

Astfel de informații riscă să ofere o marjă de interpretare excesiv de amplă, să fie interpretate 
în mod discreționar și să împiedice comunicarea către consumatori a unor informații 
esențiale în legătură cu produsul, demers care ar trebui întreprins în conformitate cu 
dispozițiile TFUE referitoare la drepturile consumatorilor și cu normele OMC.

Amendamentul 830
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;

eliminat

Or. pl

Justificare

Țigaretele cu o aromă și un gust caracteristice au devenit populare (adică reprezintă o parte 
însemnată a pieței produselor din tutun) numai într-un număr redus de state membre.  În 
afara acestor state, în cazul acestui tip de țigarete, cererea este foarte limitată, iar în unele 
state membre, inexistentă. Din acest motiv, piețele statelor membre în care țigaretele cu 
arome sunt populare ar fi cel mai grav afectate de  dispozițiile propuse de Comisie, în timp ce 
acestea nu ar avea, practic, niciun efect asupra piețelor din celelalte state membre. Aceste 
dispoziții sunt disproporționate și ar trebui, prin urmare, eliminate.

Amendamentul 831
Renate Sommer, Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se aseamănă cu un produs alimentar. eliminat

Or. de

Justificare

Similitudinea cu un produs alimentar este deja reglementată la articolul 6.

Amendamentul 832
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) se aseamănă cu un produs alimentar. d) se aseamănă cu un produs alimentar, 
cosmetic sau de uz cotidian.

Or. es
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Amendamentul 833
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se aseamănă cu un produs alimentar. (d) în cazul tutunului pentru uz oral, se 
aseamănă cu un produs alimentar.

Or. it

Justificare

În concordanță cu dispozițiile Directivei privind produsele din tutun aflate în vigoare în 
prezent, această cerință ar trebui să se aplice numai produselor de uz oral și ar trebui 
menținută, pentru a se evita riscul transmiterii de informații inexacte.


