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Amendamentul 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 835
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

eliminat
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Or. it

Amendamentul 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
ale pachetului unitar și ale ambalajului 
exterior sunt autocolantele, materiale 
inserate volante sau alte materiale 
suplimentare, straturi care se raclează și 
învelitori.

Or. de

Justificare

Enumerarea elementelor și caracteristicilor interzise trebuie să fie concretă, pentru a asigura 
certitudinea juridică. Mărcile comerciale și simbolurile, precum și alte semne grafice și 
schemele de culori fac obiectul dreptului de proprietate al titularului mărcii și, prin urmare, 
nu pot fi interzise.

Amendamentul 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne sau alte 
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înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

materiale suplimentare cum ar fi etichete 
adezive, autocolante, materiale inserate 
fixate, straturi care se raclează și învelitori.
Nu poate fi interzisă punerea la dispoziția 
consumatorilor a unor informații 
factuale. Mărcile comerciale înregistrate 
înainte de data la care prezenta directivă 
intră în vigoare nu pot fi interzise.

Or. it

Justificare

Anumite interdicții ar împiedica punerea la dispoziție a unor informații esențiale privind 
produsele și mărcile comerciale deja înregistrate, cu riscul de a încălca dispozițiile din TFUE 
referitoare la drepturile consumatorului și normele OMC. În plus, o interdicție a țigaretelor 
cu un diametru mai mic de 7,5 mm ar avea un efect negativ și ar determina consumatorii să 
apeleze la piața neagră, ceea ce în mod clar ar avea un impact nociv asupra sănătății 
consumatorilor. 

Amendamentul 838
Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne sau alte 
materiale suplimentare cum ar fi etichete 
adezive, autocolante, materiale inserate 
fixate, straturi care se raclează și învelitori.

Nu poate fi interzisă punerea la dispoziția 
consumatorilor a unor informații 
factuale.

Mărcile comerciale înregistrate înainte de 
data la care prezenta directivă intră în 
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vigoare nu pot fi interzise.

Or. it

Amendamentul 839
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, materiale 
inserate volante sau alte materiale 
suplimentare cum ar fi etichete adezive, 
autocolante, materiale inserate fixate, 
straturi care se raclează și învelitori.

Or. en

Justificare

Nu există o definiție a „culorilor înșelătoare” și nici o justificare credibilă pentru culorile 
considerate a fi înșelătoare. În egală măsură, nu există o justificare, din perspectiva sănătății 
și a pieței interne, pentru interzicerea țigaretelor cu diametru mic.

Amendamentul 840
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
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semne figurative sau alte semne, culori
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

semne figurative sau alte semne, materiale 
inserate volante sau alte materiale 
suplimentare cum ar fi etichete adezive, 
autocolante, materiale inserate fixate, 
straturi care se raclează și învelitori.

Or. de

Justificare

Nu există o definiție a „culorilor înșelătoare”, după cum nu există o justificare credibilă a 
ipotezei conform căreia anumite culori ar fi înșelătoare. De asemenea, în ceea ce privește 
protecția sănătății publice și a pieței interne, nu există nicio justificare pentru a introduce o 
interdicție generală a țigaretelor cu un diametru redus.

Amendamentul 841
Kristian Vigenin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale,
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, semne figurative sau 
alte semne, culori înșelătoare, materiale 
inserate volante sau alte materiale 
suplimentare cum ar fi etichete adezive, 
autocolante, materiale inserate fixate, 
straturi care se raclează și învelitori sau 
care se referă la forma produsului din tutun 
în sine.

Or. en

Amendamentul 842
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, materiale 
inserate volante sau alte materiale 
suplimentare cum ar fi etichete adezive, 
autocolante, materiale inserate fixate, 
straturi care se raclează și învelitori sau 
care se referă la forma produsului din tutun 
în sine. 

Or. cs

Amendamentul 843
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori.

Or. pl
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Justificare

Țigaretele cu o aromă și un gust caracteristice au devenit populare (adică, reprezintă o 
proporție însemnată din piața produselor din tutun) numai în câteva state membre. În altă 
părți, cererea pentru aceste produse este scăzută, iar în unele state membre este inexistentă. 
Prin urmare, dispozițiile propuse de Comisie ar afecta piața din statele membre în care 
țigaretele aromate sunt cele mai populare, în timp ce în alte state membre practic nu ar avea 
niciun efect. Aceste dispoziții sunt disproporționate și, în consecință, ar trebui eliminate.

Amendamentul 844
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. en

Amendamentul 845
Timothy Kirkhope

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
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înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. en

Amendamentul 846
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. pt

Amendamentul 847
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
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înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. el

Amendamentul 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează,
învelitori și orice caracteristici decorative 
sau care se referă la forma produsului din 
tutun în sine.

Or. pl

Justificare

Este inacceptabilă interzicerea unui produs individual fără motive adecvate. Toate produsele 
din tutun sunt dăunătoare. Nu există nicio dovadă că țigaretele „slim” sunt mai dăunătoare 
decât țigaretele standard. De asemenea, nu există date concrete și rapide privind 
popularitatea lor în rândul fumătorilor minori. Prin urmare, dacă ele trebuie ambalate și 
comercializate în conformitate cu prezenta directivă, nu există niciun motiv pentru 
interzicerea vânzării lor în interiorul UE.
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Amendamentul 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. en

Amendamentul 850
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. en
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Amendamentul 851
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

2. Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. nl

Amendamentul 852
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm nu sunt 
vândute în UE.

Or. fi
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Amendamentul 853
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 6,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

Or. en

Amendamentul 854
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. de
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Justificare

O astfel de prezumție legală nu s-ar baza pe niciun studiu existent și, prin urmare, trebuie 
respinsă.

Amendamentul 855
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. en

Justificare

Stabilirea diametrului țigaretelor este propusă pentru eliminare. Introducerea acestei 
prevederi ar însemna în practică introducerea unei interdicții privind țigaretele subțiri, 
prevedere care, din punct de vedere științific, nu se justifică și nu poate fi acceptată.

Amendamentul 856
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
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semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. el

Justificare

Datele științifice existente nu demonstrează că există o legătură directă între diametrul unei 
țigarete și vârsta la care o persoană se apucă de fumat sau că țigaretele „slim” sunt mai 
atractive decât altele. Această interdicție nu va avea ca rezultat renunțarea la fumat de către 
persoane. În schimb, ar însemna că ele nu ar mai consuma o anumită categorie de produse 
din tutun.

Amendamentul 857
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comunicările consacrate din punct de 
vedere științific potrivit cărora un anumit 
produs este mai puțin dăunător decât 
altele ar trebui să fie excluse din 
dispozițiile de la alineatul (1) litera (b) și 
alineatului (2). Producătorii transmit 
autorităților competente din statele 
membre informații potrivit cărora 
produsul este mai puțin dăunător.

Or. el

Amendamentul 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul țigaretelor cu filtru, hârtia care 
învelește filtrul („tipping paper”) trebuie 
să fie suficient de complexă pentru a 
preveni falsificarea produselor. În acest 
scop, ea trebuie să aibă cel puțin 
următoarele caracteristici:
(a) cerneală tipografică vizibilă de mai 
multe tipuri și fabricație prin imprimare 
intaglio;
(b) toate suprafețele albe trebuie acoperite 
cu un lac;
(c) elemente complexe imprimate, cu 
structuri parțial subțiri;
(d) imprimare pe hârtie de bază albă;
(e) o perforație anterioară, situată la o 
distanță suficientă de capătul țigaretei.

Or. de

Justificare

Produsele cu cerneală tipografică foarte diferită și prezentând, parțial, structuri foarte fine, 
precum și tehnica perforării anterioare sunt accesibile doar furnizorilor consacrați. Alături 
de cerințele speciale legate de hârtie, cum ar fi, de exemplu, indicele de alb, aceste condiții 
blochează eficient piața ilegală a țigaretelor. Amplasarea zonei de perforație asigură faptul 
că găurile nu sunt acoperite de consumator, ceea ce ar intensifica fumul.

Amendamentul 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Hârtia de țigarete trebuie să fie 
filigranată. 
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Or. de

Justificare

Pentru a spori securitatea împotriva contrafacerii.

Amendamentul 860
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include texte și desene înșelătoare.

Or. cs

Amendamentul 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Soiul de tutun folosit pentru 
fabricarea produsului și/sau țara de 
origine pot fi indicate pe pachetul unitar.

Or. it

Justificare

Pentru a preveni discriminarea între diferite tipuri de tutun (a se vedea considerentul 16). 

Amendamentul 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Aspectul și conținutul pachetelor unitare
(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.
(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.
(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.
(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.
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Or. en

Amendamentul 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Aspectul și conținutul pachetelor unitare
(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70% din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.
(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.
(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.
(4) Comisia are competența de a adopta 
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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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

Or. it

Justificare

Nu există niciun motiv care să sprijine această clauză din punctul de vedere al sănătății. Ar 
interzice de pe piață produse care sunt deja disponibile și ar stimula piața de contrabandă, ar 
limita alegerea consumatorilor și ar îngreuna concurența și inovarea, cu efecte negative 
evidente în ceea ce privește sănătatea și siguranța. 

Amendamentul 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Aspectul și conținutul pachetelor unitare
(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70% din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.
(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
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basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.
(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.
(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

Or. es

Justificare

Nu există nicio bază științifică obiectivă care să arate că această măsură va avea efectul dorit 
asupra consumului de tutun în rândul tinerilor. În plus, nu respectă libera concurență și va 
împiedica libera circulație a bunurilor în UE.

Amendamentul 865
Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70% din suprafața 

eliminat
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anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

Or. it

Amendamentul 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

eliminat

Or. en

Amendamentul 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 

eliminat
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țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

Or. en

Amendamentul 868
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu există o justificare din perspectiva pieței interne pentru restricționarea pachetelor în care 
sunt vândute produse din tutun. Propunerea intră în contradicție cu politica UE privind piața 
internă referitoare la ambalaje și recunoaștere reciprocă, îndeosebi Directiva 2007/45/CE.

Amendamentul 869
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 

eliminat



AM\936989RO.doc 25/64 PE510.718v02-00

RO

care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

Or. en

Amendamentul 870
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70% din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

eliminat

Or. it

Amendamentul 871
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 

eliminat
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anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

Or. en

Amendamentul 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de rulat 
conține cel puțin 40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de țigarete 
conține cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat sau de 
confecționat este împachetat într-o cutie 
compusă cuboidă sau cilindrică sau are 
forma unei pungi, mai exact a unei pungi 
dreptunghiulare, cu o clapă care acoperă 
deschizătura. Un pachet unitar de tutun de 
rulat sau de confecționat conține cel puțin 
40 g de tutun.

Or. en

Amendamentul 873
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de țigarete 
conține cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat sau de 
confecționat este împachetat într-o cutie 
compusă cuboidă sau cilindrică sau are 
forma unei pungi, mai exact a unei pungi 
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de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de rulat 
conține cel puțin 40 g de tutun.

dreptunghiulare, cu o clapă care acoperă 
deschizătura. Un pachet unitar de tutun de 
rulat sau de confecționat conține cel puțin 
40 g de tutun.

Or. en

Justificare

Evaluarea de impact inițială nu a evaluat utilizarea pungii pentru alte tipuri de tutun la vrac, 
iar diferențele semnificative între tutunul „de rulat” și cel „de confecționat” nu au fost luate 
în considerare în mod corespunzător în propunere. Tipul de ambalaj ar trebui să facă 
distincția între caracteristicile tutunului cerute de către consumator. Cutia compusă 
constituie o specificație de ambalaj dovedită pentru tutunul la vrac. Actualul proiect de text ar 
putea astfel să împiedice dezvoltarea pe viitor a unor produse de ambalare inovatoare și să 
afecteze calitatea produsului de tutun pentru consumatorul final.

Amendamentul 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă și conține cel puțin 20 de țigarete. 
Un pachet unitar de orice alt tip de tutun
pentru fumat este ambalat într-o cutie 
compusă cuboidă sau cilindrică sau are 
forma unei pungi, mai exact a unei pungi 
dreptunghiulare, cu o clapă care acoperă 
deschizătura și conține cel puțin 40 g de 
tutun.

Or. en

Justificare

Propunerea inițială nu ține seama de cerința privind cutia compusă pentru utilizări speciale 
ale tutunului la vrac tăiat fin, adică țigaretele de rulat și pipele. Obiectivul acestei revizuiri 
este de a face fumatul mai puțin atractiv pentru tineri, însă cutia compusă este cumpărată în 
mod normal de generația mai vârstnică și, din cauza greutății și a volumului său, este mai 
scumpă decât punga și, prin urmare, mai puțin accesibilă din punct de vedere financiar 
pentru tineri.
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Amendamentul 875
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70% din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de rulat 
conține cel puțin 40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat sau un pachet 
unitar de tutun de rulat („make your 
own”) conține cel puțin 40 g de tutun.

Or. de

Justificare

Dozele utilizate pentru tutunul de rulat („make your own”) ar trebui să fie permise în 
aceleași condiții cu pungile de tutun, având în vedere că, în comparație cu pungile de tutun, 
dozele au un ambalaj mai mare și mai scump și nu sunt potrivite pentru a fi utilizate pe drum. 
Din aceste motive, dozele sunt mult mai puțin atractive pentru tineri decât pungile de tutun.

Amendamentul 876
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70% din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de țigarete. 

(1) Un pachet unitar de țigarete include cel 
puțin 20 de țigarete. Un pachet unitar de 
tutun de rulat conține cel puțin 40 g de 
tutun.
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Un pachet unitar de tutun de rulat conține 
cel puțin 40 g de tutun.

Or. de

Amendamentul 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70% din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de țigarete. 
Un pachet unitar de tutun de rulat conține 
cel puțin 40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de țigarete include cel 
puțin 20 de țigarete. Un pachet unitar de 
tutun de rulat conține cel puțin 40 g de 
tutun.

Or. de

Justificare

Proiectarea formei pachetului unitar ar trebui să fie lăsată în continuare la latitudinea 
fabricantului. O parte a tutunului tăiat fin este oferit în doze, având un conținut de 60-200 g. 
Acest tutun tăiat fin este în mare parte un tutun aerisit, care nu poate fi ambalat 
corespunzător în pungi, putând fi foarte ușor strivit. Cu toate acestea, ambalajele mici sau 
ambalajele în formă de ruj de buze ar trebui interzise, având în vedere că sunt foarte 
atractive pentru tineri.

Amendamentul 878
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o (1) Un pachet unitar de țigarete poate avea
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formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de țigarete. 
Un pachet unitar de tutun de rulat conține 
cel puțin 40 g de tutun.

o formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat poate avea o formă cuboidă sau 
cilindrică, sau forma unei pungi, mai exact 
a unei pungi dreptunghiulare regulate, cu o 
clapă care acoperă deschizătura. Clapa 
pungii are o dimensiune care asigură 
integritatea și vizibilitatea grafică a 
textului, a fotografiilor și a informațiilor 
referitoare la renunțare, conform 
cerințelor de la articolul 9 alineatul (3) 
litera (d) din directivă. Un pachet unitar de 
țigarete include cel puțin 10 țigarete. Un 
pachet unitar de tutun de rulat conține cel 
puțin 12,5 g de tutun.

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să limiteze semnificativ specificațiile de pe pachet. Locurile de muncă 
din sectorul manufacturier de-a lungul lanțului de aprovizionare vor fi periclitate și va fi 
încurajat comerțul ilicit. Opțiunea consumatorilor va fi limitată, la fel și inovarea și 
concurența. Drepturile de proprietate intelectuală vor fi obstrucționate. Măsurile sunt 
incompatibile cu principiile pieței interne și, de asemenea, afectează negativ măsurile în 
materie de sănătate.

Amendamentul 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii 
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de țigarete. 
Un pachet unitar de tutun de rulat conține 
cel puțin 40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de tutun de rulat are 
forma fie a unei pungi, cu o clapă care 
acoperă deschizătura, fie a unui pachet cu 
o bază cuboidă sau cilindrică. Un pachet 
unitar de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de rulat 
conține cel puțin 20 g de tutun.

Or. en
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Justificare

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Amendamentul 880
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, mai exact a 
unei pungi dreptunghiulare, cu o clapă 
care acoperă deschizătura. Clapa pungii
acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de țigarete. 
Un pachet unitar de tutun de rulat conține 
cel puțin 40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de tutun de rulat are 
forma fie a unei pungi, cu o clapă care 
acoperă deschizătura, fie a unui pachet. 
Un pachet unitar de țigarete include cel 
puțin 20 de țigarete. Un pachet unitar de 
tutun de rulat conține cel puțin 40 g de 
tutun.

Or. en

Justificare

Este necesar să se garanteze că nicio modificare propusă privind ambalarea nu limitează 
capacitatea noastră de a identifica și a preveni ambalajele contrafăcute. O reglementare prea 
strictă ar putea împiedica UE să prevină tentativele de contrafacere.

Amendamentul 881
Michèle Striffler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70% din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi sau a unei cutii 
rigide. Pungile au forma unei pungi 
dreptunghiulare, cu o clapă care acoperă 
deschizătura. Clapa pungii acoperă cel 
puțin 70 % din suprafața anterioară a 
pachetului. Cutia rigidă este alcătuită 
dintr-un corp, un capac și o bază. Un 
pachet unitar de țigarete include cel puțin 
20 de țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

Or. fr

Justificare

Modificările înseamnă că ar putea fi utilizate pentru tutun cutii din materiale compozite. 
Acestea pot fi produse din carton reciclat și, astfel, sunt mai ecologice. De asemenea, cutiile 
mai mari facilitează citirea avertismentelor de sănătate și sunt fabricate prin utilizarea unei 
tehnologii europene complexe și costisitoare, astfel fiind mai greu de falsificat.

Amendamentul 882
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70% din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete
include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70 % din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete nu 
conține o cantitate totală de tutun mai 
mică de 33 g. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 80 g de tutun.

Or. en
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Justificare

O măsură reală de descurajare a tinerilor să se apuce de fumat ar fi aceea de a dubla 
cantitatea de tutun dintr-un pachet normal. În acest mod, prețul unui pachet s-ar dubla în 
mod normal (deși prețul pe țigaretă ar rămâne neschimbat). Un preț mai ridicat pe pachet ar 
constitui o barieră importantă care ar descuraja tinerii să se apuce de fumat și să cumpere în 
mod impulsiv un pachet de țigarete.

Amendamentul 883
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70% din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
aproximativ cuboidă. Un pachet unitar de 
tutun de rulat are forma unei pungi, mai 
exact a unei pungi dreptunghiulare, cu o 
clapă care acoperă deschizătura. Clapa 
pungii acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar de 
țigarete include cel puțin 20 de țigarete. Un 
pachet unitar de tutun de rulat conține cel 
puțin 20 g de tutun.

Or. cs

Amendamentul 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70% din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete 

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70 % din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete 
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include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
40 g de tutun.

include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
50 g de tutun.

Or. ro

Amendamentul 885
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70% din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
40 g de tutun.

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70 % din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 19 țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
40 g de tutun.

Or. en

Justificare

Este o idee acceptabilă să se reglementeze numărul minim de țigarete al unui pachet unitar. 
Cu toate acestea, propunerea vizează stabilirea numărului maxim de țigarete la 19, și nu la 
20, având în vedere dispozițiile naționale ungare aplicate în prezent.

Amendamentul 886
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă sau bombată. Un pachet unitar de 
tutun de rulat are forma unei pungi, mai 
exact a unei pungi dreptunghiulare, cu o 
clapă care acoperă deschizătura. Clapa 
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cel puțin 70% din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
40 g de tutun.

pungii acoperă cel puțin 70 % din suprafața 
anterioară a pachetului. Un pachet unitar de 
țigarete include cel puțin 20 de țigarete. Un 
pachet unitar de tutun de rulat conține cel 
puțin 40 g de tutun.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv științific care să justifice interzicerea formei bombate.

Amendamentul 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 888
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 

eliminat
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deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

Or. cs

Amendamentul 889
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

eliminat

Or. de

Justificare

Din perspectiva pieței interne nu există niciun motiv pentru a reglementa dimensiunea 
pachetului unitar în care sunt vândute diferite produse din tutun. Propunerea contrazice 
politica UE în domeniul pieței interne în ceea ce privește ambalajele și recunoașterea 
reciprocă în temeiul Directivei 2007/45.

Amendamentul 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din eliminat
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carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

Or. de

Justificare

Fabricanților ar trebui să li se permită în continuare o anumită flexibilitate în ceea ce 
privește proiectarea formei pachetului unitar.

Amendamentul 891
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și poate avea
o deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după deschizătură.

Or. en

Justificare

Este necesar să se garanteze că nicio modificare propusă privind ambalarea nu limitează 
capacitatea noastră de a identifica și a preveni ambalajele contrafăcute. O reglementare prea 
strictă ar putea împiedica UE să prevină tentativele de contrafacere.

Amendamentul 892
Erminia Mazzoni
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și are o 
deschizătură care poate fi reînchisă după ce 
deschizătura este deschisă prima oară.

Or. it

Amendamentul 893
Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și are o 
deschizătură care poate avea forma unei 
clape superioare basculante. Capacul 
superior basculant al unui pachet de 
țigarete este fixat numai de partea 
posterioară a pachetului.

Or. en

Justificare

Acest lucru ar permite caracteristici de securitate interioare resigilabile, cum ar fi cămăși 
interioare, care pot contribui la combaterea contrafacerii, fără să împiedice în niciun fel 
vizibilitatea și integritatea avertismentelor de sănătate de pe pachet.
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Amendamentul 894
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară.

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să armonizeze mecanismul de deschidere primară. Un astfel de 
regulament ar favoriza comerțul ilicit prin standardizarea pachetelor și prin încurajarea 
infractorilor să producă bunuri contrafăcute. O gamă de mecanisme de deschidere ar 
îngreuna copierea de către falsificatori. Opțiunea consumatorilor va fi și ea afectată negativ, 
la fel și inovarea și concurența.

Amendamentul 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului. Suprafețele pachetului unitar 
care nu sunt acoperite cu avertismente 
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sunt proiectate într-un mod suficient de 
complex și colorat. Cel puțin una dintre 
cerneluri trebuie să creeze structuri 
tactile.

Or. de

Justificare

Pentru a spori securitatea împotriva contrafacerii.

Amendamentul 896
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pachet de țigarete poate fi din
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete este 
fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

(2) Un pachet de țigarete poate fi din 
carton sau din material moale și nu are o 
deschizătură care poate fi reînchisă sau 
resigilată după ce deschizătura este 
deschisă prima oară, alta decât clapa 
superioară basculantă. Capacul superior 
basculant al unui pachet de țigarete cuboid
este fixat numai de partea posterioară a 
pachetului.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Toate tipurile de suprafețe exterioare 
ale pachetului individual și orice tip de 
ambalaj exterior pentru tutun de fumat 
sunt standardizate în următorul fel:
(a) nu conțin nicio marcă comercială și 
nici un alt tip de marcă, cu excepția 
denumirii și a oricărei variante de 
denumire pentru produsele din tutun;
(b) au o culoare închisă, neatractivă, 
stabilită de Comisie;
(c) denumirea și orice variantă de 
denumire:
(i) nu apar mai mult de o dată pe o 
suprafață;
(ii) apar orizontal și mai jos de 
avertismentul de sănătate combinat, cu 
aceeași orientare ca acesta, în centrul 
spațiului care rămâne pe partea 
anterioară și pe cea posterioară a 
pachetului individual și a oricărui 
ambalaj exterior;
(iii) respectă orice norme mai detaliate 
stabilite la alineatul (3).

Or. en

Justificare

Acest amendament întărește propunerea raportorului privind ambalarea standardizată prin 
extinderea sa la toate tipurile de tutun pentru fumat. De asemenea, este important ca și 
culoarea standard să fie închisă și neatractivă, aceasta dovedindu-se mai eficientă decât 
culorile mai deschise.

Amendamentul 898
Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Articolul 13 – 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 defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. it

Amendamentul 899
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate deciziile din prezenta directivă au un caracter profund politic. Orice modificare trebuie 
efectuată prin procedură legislativă ordinară.
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Amendamentul 900
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 901
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. en
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Justificare

Delegarea de competențe nu numai că este contrară principiului subsidiarității și lipsită de 
orice temei juridic, ci este contrară și normelor din tratat privind „actele delegate” 
(articolul 290 din TFUE) și „actele de punere în aplicare” (articolul 291 din TFUE).

Amendamentul 902
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. de

Justificare

Delegarea de competențe contrazice nu doar principiul subsidiarității și orice temei juridic, 
ci și principiile stabilite în tratat cu privire la utilizarea actelor delegate (articolul 290 din 
TFUE) și a actelor de punere în aplicare (articolul 291 din TFUE).

Amendamentul 903
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 

eliminat
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referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

Or. pl

Justificare

Având în vedere că acestea sunt elemente esențiale ale directivei, ele ar trebui să fie 
reglementate în actul de bază. În plus, permițând Comisiei să stabilească dimensiunile 
pachetelor ar putea avea ca rezultat scoaterea de pe piață a țigaretelor „slim” care sunt mai 
lungi decât țigaretele „king size”.

Amendamentul 904
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 905
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de directivă
Articolul 13 – 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 defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 906
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 907
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 13 – 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 defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. de

Amendamentul 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. de

Amendamentul 909
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 13 – 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 defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. en

Justificare

Actele delegate conferite Comisiei la punctul menționat mai sus nu sunt acceptabile. 
Conținutul acestui punct trebuie să fie reglementat de directiva însăși.

Amendamentul 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea pachetului 
unitar.

(3) Se asigură vizibilitatea integrală și
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea pachetului 
unitar.

Or. de

Amendamentul 912
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care aceste 
reglementări sunt necesare pentru a asigura 
vizibilitatea integrală și integritatea 
avertismentelor de sănătate înainte de 
prima deschidere, în cursul deschiderii și 
după reînchiderea pachetului unitar.

(3) Este urmată procedura legislativă 
ordinară pentru a defini reglementări mai 
detaliate referitoare la forma și 
dimensiunea pachetelor unitare în măsura 
în care aceste reglementări sunt necesare 
pentru a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea pachetului 
unitar.

Or. el

Justificare

Forma și dimensiunea pachetelor unitare sunt elemente de bază ale actului legislativ. Prin 
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urmare, modificarea acestor elemente trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare. 

Amendamentul 913
Jutta Haug

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea pachetului 
unitar.

(3) Trebuie să se asigure vizibilitatea 
integrală și integritatea avertismentelor de 
sănătate înainte de prima deschidere, în 
cursul deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

Or. en

Amendamentul 914
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care aceste 
reglementări sunt necesare pentru a asigura 
vizibilitatea integrală și integritatea 
avertismentelor de sănătate înainte de 
prima deschidere, în cursul deschiderii și 
după reînchiderea pachetului unitar.

(3) Comisia poate propune reglementări 
mai detaliate referitoare la forma și 
dimensiunea pachetelor unitare în măsura 
în care aceste reglementări sunt necesare 
pentru a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea pachetului 
unitar.

Or. it
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Amendamentul 915
Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. it

Amendamentul 916
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, 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 prezenta directivă au un caracter profund politic. Orice modificare trebuie 
efectuată prin procedură legislativă ordinară.
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Amendamentul 917
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 918
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Delegarea de competențe nu numai că este contrară principiului subsidiarității și lipsită de 
orice temei juridic, ci este contrară și normelor din tratat privind „actele delegate” 
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(articolul 290 din TFUE) și „actele de punere în aplicare” (articolul 291 din TFUE).

Amendamentul 919
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. de

Justificare

Delegarea de competențe contrazice nu doar principiul subsidiarității și orice temei juridic, 
ci și principiile stabilite în tratat cu privire la utilizarea actelor delegate (articolul 290 din 
TFUE) și a actelor de punere în aplicare (articolul 291 din TFUE).

Amendamentul 920
Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 

eliminat
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într-un raport al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 921
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 922
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 923
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. de

Amendamentul 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. de

Amendamentul 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. de

Amendamentul 927
Erik Bánki
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Actele delegate conferite Comisiei la punctul menționat mai sus nu sunt acceptabile. 
Conținutul acestui punct trebuie să fie reglementat de directiva însăși.

Amendamentul 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 929
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 
și tutunul de rulat, în cazul în care există 
o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

eliminat

Or. it

Amendamentul 930
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
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 și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

(4) Este urmată procedura legislativă 
ordinară pentru a impune obligativitatea 
formei cuboide sau cilindrice pentru 
pachetele unitare ale produselor din tutun 
altele decât țigaretele și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

Or. el

Justificare

Forma și dimensiunea pachetelor unitare sunt elemente de bază ale actului legislativ. Prin 
urmare, modificarea acestor elemente trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare. 
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Amendamentul 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 932
Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. de

Amendamentul 933
Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun 
sunt marcate cu un identificator unic. 
Pentru a asigura integritatea 
identificatorilor unici, aceștia sunt 
tipăriți/fixați astfel încât să nu poată fi 
îndepărtați, indelebil și în niciun fel 
ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică 
doar celor destinate sau introduse pe piața 

eliminat
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Uniunii.

Or. it

Amendamentul 934
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare și orice ambalaj exterior
de produse din tutun sunt marcate cu un 
identificator unic. Pentru a asigura 
integritatea identificatorilor unici, aceștia 
sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu poată fi 
îndepărtați, indelebil și în niciun fel ascunși 
sau întrerupți, inclusiv prin intermediul 
timbrelor fiscale și al marcajelor de preț
sau prin deschiderea pachetului. În ceea ce 
privește produsele fabricate în afara 
Uniunii, obligațiile stipulate în prezentul 
articol se aplică doar celor destinate sau 
introduse pe piața Uniunii.

Or. en

Amendamentul 935
Marit Paulsen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 

(1) Cu excepția produselor menționate la 
articolul 15, statele membre se asigură că 
toate pachetele unitare de produse din tutun 
sunt marcate cu un identificator unic. 
Pentru a asigura integritatea 
identificatorilor unici, aceștia sunt 
tipăriți/fixați astfel încât să nu poată fi 
îndepărtați, indelebil și în niciun fel ascunși 
sau întrerupți, inclusiv prin intermediul 
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pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

timbrelor fiscale și al marcajelor de preț
sau prin deschiderea pachetului. În ceea ce 
privește produsele fabricate în afara 
Uniunii, obligațiile stipulate în prezentul 
articol se aplică doar celor destinate sau 
introduse pe piața Uniunii.

Or. en

Amendamentul 936
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

(1) Pentru a permite o monitorizare și o 
identificare eficace, statele membre se 
asigură că toate pachetele unitare de 
produse din tutun, inclusiv orice ambalaj 
exterior, sunt marcate cu un identificator 
unic, securizat și care nu poate fi 
îndepărtat. Pentru a asigura integritatea 
identificatorilor unici, aceștia sunt 
tipăriți/fixați astfel încât să nu poată fi 
îndepărtați, indelebil și în niciun fel ascunși 
sau întrerupți, inclusiv prin intermediul 
timbrelor fiscale și al marcajelor de preț
sau prin deschiderea pachetului. În ceea ce 
privește produsele fabricate în afara 
Uniunii, obligațiile stipulate în prezentul 
articol se aplică doar celor destinate sau 
introduse pe piața Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 937
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1



PE510.718v02-00 62/64 AM\936989RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun 
comercializate în UE sunt marcate cu un 
identificator unic. Pentru a asigura 
integritatea identificatorilor unici, aceștia 
sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu poată fi 
îndepărtați, indelebil și în niciun fel ascunși 
sau întrerupți, inclusiv prin intermediul 
timbrelor fiscale și al marcajelor de preț
sau prin deschiderea pachetului. În ceea ce 
privește produsele fabricate în afara 
Uniunii, obligațiile stipulate în prezentul 
articol se aplică doar celor destinate sau 
introduse pe piața Uniunii.

Or. el

Amendamentul 938
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici și 
securizați, aceștia sunt tipăriți/fixați astfel 
încât să nu poată fi îndepărtați, indelebil și 
în niciun fel ascunși sau întrerupți, inclusiv 
prin intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 939
Erik Bánki
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii. În statele membre în care se 
aplică timbre fiscale pe produsele din 
tutun, identificatorii unici pot fi imprimați 
pe timbrele fiscale.

Or. en

Amendamentul 940
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare și orice ambalaj exterior 
pentru transport de produse din tutun sunt 
marcate cu un identificator unic. Pentru a 
asigura integritatea identificatorilor unici, 
aceștia sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu 
poată fi îndepărtați, indelebil și în niciun 
fel ascunși sau întrerupți, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
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Uniunii. celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

Or. en

Justificare

În conformitate cu cerințele din Protocolul OMS pentru eliminarea comerțului ilegal cu 
produse din tutun, ar trebui să existe elemente unice de identificare pe orice ambalaj exterior 
(și anume paleți, cutii și cartușe etc.). Elementele unice de identificare de pe ambalajul 
exterior și de pe ambalajul interior individual ar trebui corelate, pentru ca autoritățile să știe 
ce se află în interiorul unui palet, al unei cutii sau al unui cartuș. Orice reambalare ar trebui 
înregistrată.

Amendamentul 941
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
elementele unice de identificare ale 
pachetelor individuale sunt corelate cu 
identificatorul unic de pe ambalajul 
exterior pentru transport. Orice 
modificare a legăturii dintre pachetele 
individuale și identificatorul unic de pe 
ambalajul exterior pentru transport este 
menționată în baza de date de la 
alineatul (6).

Or. en

Justificare

În conformitate cu cerințele din Protocolul OMS pentru eliminarea comerțului ilegal cu 
produse din tutun, ar trebui să existe elemente unice de identificare pe orice ambalaj exterior 
(și anume paleți, cutii și cartușe etc.). Elementele unice de identificare de pe ambalajul 
exterior și de pe ambalajul interior individual ar trebui corelate, pentru ca autoritățile să știe 
ce se află în interiorul unui palet, al unei cutii sau al unui cartuș. Orice reambalare ar trebui
înregistrată.


