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Amendamentul 57
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă─

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. nl

Justificare

Pe baza principiului subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE, propunerea Comisiei ar 
trebui respinsă.

Amendamentul 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 114 și 168, coroborate cu 
articolul 16 din prezenta directivă,

Or. en

Justificare

În vederea îndeplinirii tuturor obiectivelor directivei, ar trebui inclusă o trimitere la 
articolul 168 cu privire la sănătatea publică. Articolul 168 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene este temeiul juridic aplicabil pentru articolul 16 din directivă.

Amendamentul 59
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Referirea 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114 și articolul 168,

Or. en

Amendamentul 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2001/37/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 iunie 2001 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative ale statelor 
membre în materie de fabricare, prezentare 
și vânzare a produselor din tutun stabilește 
reglementări la nivelul Uniunii referitoare 
la produsele din tutun. Din cauza 
progreselor științifice, a evoluțiilor pieței și 
ale contextului internațional, directiva 
respectivă necesită modificări substanțiale. 
Din motive de claritate, este adecvat ca 
Directiva 2001/37/CE să fie abrogată și 
înlocuită cu o nouă directivă.

(1) Directiva 2001/37/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 iunie 2001 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative ale statelor 
membre în materie de fabricare, prezentare 
și vânzare a produselor din tutun stabilește 
reglementări la nivelul Uniunii referitoare 
la produsele din tutun. Din cauza 
progreselor științifice, a evoluțiilor pieței și 
ale contextului internațional, inclusiv a 
disponibilității crescute a țigaretelor 
electronice pe piață, directiva respectivă 
necesită modificări substanțiale. Din 
motive de claritate, este adecvat ca 
Directiva 2001/37/CE să fie abrogată și 
înlocuită cu o nouă directivă.

Or. en

Justificare

Prezența accentuată a țigaretelor electronice pe piață, dublată de abordările normative 
divergente în rândul statelor membre, sugerează includerea lor în această prevedere. 
Ingredientele acestor produse sunt potențial dăunătoare pentru sănătatea umană.

Amendamentul 61
Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În rapoartele sale din 2005 și 2007 
privind aplicarea Directivei 2001/37/CE, 
transmise în conformitate cu articolul 11 
din respectiva directivă, Comisia a 
identificat domenii în care s-a considerat 
utilă desfășurarea de acțiuni suplimentare. 
În 2008 și în 2010, Comitetul științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN) a pus la dispoziția Comisiei 
opinii științifice privind produsele din tutun 
nefumigene și aditivii utilizați la fabricarea 
produselor din tutun. În 2010, a avut loc o 
consultare de amploare a părților 
interesate, care a fost urmată de consultări 
țintite ale părților interesate și însoțită de 
studii efectuate de consultanți externi. 
Statele membre au fost consultate pe 
parcursul întregului proces. Parlamentul 
European și Consiliul au solicitat în mod 
repetat Comisiei să revizuiască și să 
actualizeze Directiva 2001/37/CE.

(2) În rapoartele sale din 2005 și 2007 
privind aplicarea Directivei 2001/37/CE, 
transmise în conformitate cu articolul 11 
din respectiva directivă, Comisia a 
identificat domenii în care s-a considerat 
utilă desfășurarea de acțiuni suplimentare. 
În 2008 și în 2010, Comitetul științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN) a pus la dispoziția Comisiei 
opinii științifice privind produsele din tutun 
nefumigene și ingredientele utilizate la 
fabricarea produselor din tutun. În 2010, a 
avut loc o consultare de amploare a părților 
interesate, care a fost urmată de consultări 
țintite ale părților interesate și însoțită de 
studii efectuate de consultanți externi. 
Statele membre au fost consultate pe 
parcursul întregului proces. Parlamentul 
European și Consiliul au solicitat în mod 
repetat Comisiei să revizuiască și să 
actualizeze Directiva 2001/37/CE.

Or. de

Justificare

Întrucât se elimină definiția (2) a „aditivilor”, trebuie utilizată definiția (18) a 
„ingredientelor”.

Amendamentul 62
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Avertismentul de sănătate servește în 
cadrul unei strategii organizate, eficace și 
pe termen lung de descurajare a 
fumatului, având o sferă și obiective bine 
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definite.

Or. en

Justificare

Eficacitatea avertismentelor de sănătate este legată de faptul că se înscrie într-o strategie 
organizată, eficace și pe termen lung de descurajare a fumatului, având o sferă și obiective 
bine definite.

Amendamentul 63
Martina Anderson
în numele Grupului GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În alte domenii, există încă diferențe 
substanțiale între actele cu putere de lege și 
actele administrative ale statele membre 
referitoare la fabricarea, prezentarea și 
vânzarea produselor din tutun și a 
produselor aferente, ceea ce împiedică 
funcționarea pieței interne. Ținând cont de 
evoluțiile științifice, de cele ale pieței și de 
cele de pe plan internațional, se estimează 
că aceste diferențe se vor accentua. Acest 
aspect este valabil în special pentru 
produsele care conțin nicotină, produsele 
din plante pentru fumat, ingrediente și 
emisii, pentru anumite aspecte de 
etichetare și de ambalare și pentru 
vânzările transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun.

(4) În alte domenii, există încă diferențe 
substanțiale între actele cu putere de lege și 
actele administrative ale statele membre 
referitoare la fabricarea, prezentarea și 
vânzarea produselor din tutun și a 
produselor aferente, ceea ce împiedică 
funcționarea pieței interne. Ținând cont de 
evoluțiile științifice, de cele ale pieței și de 
cele de pe plan internațional, se estimează 
că aceste diferențe se vor accentua. Acest 
aspect este valabil în special pentru 
produsele care conțin nicotină, produsele 
din plante pentru fumat, ingrediente și 
emisii, pentru anumite aspecte de 
etichetare și de ambalare, pentru vânzările 
transfrontaliere și prin internet de produse 
din tutun și pentru afișarea de produse din 
tutun la punctele de vânzare.

Or. en

Justificare

Orientările privind punerea în aplicare a articolului 13 din Convenția-cadru a OMS privind 
controlul tutunului solicită părților să interzică afișarea și vizibilitatea produselor din tutun 
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la punctele de vânzare deoarece aceasta constituie o metodă de publicitate și de promovare. 
Aceleași orientări recomandă totodată interzicea vânzărilor de produse din tutun prin 
internet.

Amendamentul 64
Martina Anderson

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dimensiunea pieței interne a tutunului 
și a produselor aferente, tendința 
crescătoare a fabricanților de produse din 
tutun de a concentra producția pentru 
întreaga Uniune într-un număr mic de 
fabrici din statele membre și comerțul 
transfrontalier semnificativ cu tutun și 
produse aferente care rezultă din această 
concentrare, determină necesitatea unei 
legiferări la nivelul Uniunii, mai degrabă 
decât la nivel național, pentru a se asigura 
buna funcționare a pieței interne.

(6) Dimensiunea pieței interne a tutunului 
și a produselor aferente, tendința 
crescătoare a fabricanților de produse din 
tutun de a concentra producția pentru 
întreaga Uniune într-un număr mic de 
fabrici din statele membre și comerțul 
transfrontalier semnificativ, inclusiv 
vânzările prin internet, cu tutun și produse 
aferente care rezultă din această 
concentrare, determină necesitatea unei 
legiferări la nivelul Uniunii, mai degrabă 
decât la nivel național, pentru a se asigura 
buna funcționare a pieței interne și a 
armoniza o protecție comună a Uniunii în 
ceea ce privește sănătatea umană.

Or. en

Justificare

Vânzările prin internet și cele transfrontaliere la distanță de tutun și de produse conexe sunt 
în creștere și nu există dispoziții adecvate la nivelul Uniunii care să reglementeze acest 
comerț; realizarea fără dificultăți a pieței interne trebuie să includă, de asemenea, o 
abordare comună care să pună pe primul plan și să protejeze sănătatea cetățenilor Uniunii.

Amendamentul 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Producției de tutun din zonele 
defavorizate, în special din regiunile 
ultraperiferice, care este adesea asociată 
unor condiții geografice, culturale și de 
mediu speciale și unor metode bazate pe 
artizanat și ecologice, ar trebui să i se 
acorde o atenție specială din partea UE, 
care ar trebui să acorde statelor membre 
posibilitatea de a aplica măsuri speciale 
pentru a menține producția în regiunile 
respective.

Or. pt

Amendamentul 66
Renate Sommer

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Totodată, este esențial ca și prezenta 
directivă să ia în considerare principiile și 
orientările cuprinse în „Small Business 
Act”.

Or. de

Amendamentul 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cu toate acestea, atunci când se
legiferează, este, de asemenea, necesar să 
se țină cont de rezultatele studiilor recente 
care demonstrează pierderi de 
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aproximativ 12 miliarde EUR în ceea ce 
privește veniturile fiscale din UE ca 
urmare a comerțului ilicit cu produse din 
tutun, și de faptul că comerțul legal cu 
țigarete se află în scădere, în timp ce 
comerțul ilicit reprezintă actualmente 
aproximativ 10% din piața tutunului de la 
nivelul Uniunii și 30% în unele state 
membre și crește în mod constant. 
Introducerea unor restricții suplimentare 
ar putea duce chiar la o creștere 
suplimentară a acestor cifre.

Or. lt

Amendamentul 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor. .

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor. Prin urmare, în conformitate cu 
principiul răspunderii producătorului, 
fabricanții de produse din tutun ar trebui 
să fie trași la răspundere pentru toate 
costurile pentru sănătate generate de 
efectele consumului de tutun. 

Or. de

Justificare

Așa cum s-a solicitat deja în Rezoluția Parlamentului European privind Cartea verde „Către 
o Europă fără fum de tutun: opțiuni privind politicile comunitare (2007/2105 (INI)), ar trebui 
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aplicată răspunderea fabricanților pentru daunele cauzate de produs și introdusă 
responsabilitatea fabricantului pentru finanțarea tuturor costurilor de sănătate generate ca 
urmare a consumului de tutun.

Amendamentul 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor.

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor și a evita orice consecință 
negativă pentru grupurile vulnerabile și 
pentru toți cetățenii prin eliminarea 
fumatului pasiv, pe cât posibil.

Or. en

Justificare

Directiva se axează în principal pe reducerea numărului tinerilor care se apucă de fumat, 
însă ar trebui să aibă totodată în vedere modalități de intensificare a interdicțiilor existente 
în ceea ce privește fumatul pasiv.

Amendamentul 70
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor.

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor. În acest scop și, în special, în 
cazul în care sunt vizate școlile primare, 
ar trebui organizate în statele membre 
campanii de prevenire a fumatului, așa 
cum ar trebui organizate programe de 
informare privind efectele nocive ale 
fumatului din punct de vedere al sănătății.

Or. it

Amendamentul 71
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor.

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor, acordând o atenție deosebită 



PE510.711v02-00 12/72 AM\937809RO.doc

RO

celor 80 de milioane de tineri europeni 
care nu au fumat niciodată;

Or. fr

Justificare

Este important de remarcat că una dintre prioritățile directivei este de a oferi o protecție mai 
bună față de fumul de tutun (fumatul activ și pasiv) pentru cei 80 de milioane de tineri 
europeni care nu au atins niciodată o țigaretă.

Amendamentul 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor.

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor. Ar trebui promovate 
învățământul public și campanii de 
sensibilizare prin intermediul unei 
consilieri periodice în școlile primare și 
secundare.

Or. es

Justificare

Învățământul public și campaniile de sensibilizare vor fi mai eficiente în termeni de sănătate 
publică decât simpla aplicare a unei interdicții fără nicio bază științifică.
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Amendamentul 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor.

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor. În acest scop, este, de asemenea, 
esențial să fie furnizate în continuare 
campanii și programe de educare, 
informare și prevenire pentru a ajuta 
cetățenii care doresc să renunțe la fumat.

Or. it

Justificare

Obiectivele stopării sau ale reducerii consumului de tutun pot fi realizate numai prin 
intermediul unor campanii și acțiuni publice de educare și informare menite să ajute 
persoanele să renunțe la fumat. Prezenta directivă prevede o modalitate suplimentară de a 
realiza aceste obiective.

Amendamentul 74
Riikka Manner

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
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funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor.

funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, avându-se în vedere, în special, 
orice noi evoluții științifice. Produsele din 
tutun nu sunt produse obișnuite și, având în 
vedere efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor. Pentru a proteja consumatorii și 
a promova sănătatea publică, un obiectiv 
fundamental al revizuirii directivei și al 
monitorizării sale ar consta în stoparea 
consumului de produse din tutun, iar 
legislația va fi înăsprită în continuare 
pentru a realiza acest obiectiv.

Or. fi

Amendamentul 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Produsele din tutun conțin agenți 
cancerigeni. Este esențial ca industria 
tutunului să își asume angajamentul de a 
acționa în mod diligent în ceea ce privește 
reducerea nivelului agenților cancerigeni 
din toate tipurile de tutun.

Or. da

Amendamentul 76
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Întrucât, în vederea protejării 
sănătății lucrătorilor care pot fi expuși la 
fumatul pasiv, consumul de tutun ar 
trebui interzis în toate punctele de 
vânzare.

Or. fr

Amendamentul 77
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Întrucât, în vederea prevenirii 
fumatului în rândul tinerilor, persoanelor 
sub 18 ani ar trebui să li se interzică 
accesul în punctele de vânzare. 

Or. fr

Amendamentul 78
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Având în vedere că este puțin 
probabil ca în numeroase state membre 
procente mari de fumători să se lase 
definitiv de fumat, legislația ar trebui să 
țină cont de dreptul lor de a cunoaște în 
mod obiectiv impactul pe care eventualul 
consum de tutun îl are asupra sănătății 
lor – informații pe care le primesc, de 
asemenea, prin intermediul ambalajului 
produsului pe care este posibil să îl 
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consume.

Or. el

Justificarea

Dat fiind că încă există mari procente de fumători în UE, directiva ar trebui, de asemenea, să 
urmărească îmbunătățirea sănătății celor care deja fumează și care, din oricare motiv, 
urmăresc să consume în continuare tutun sau produse care conțin nicotină.

Amendamentul 79
Renate Sommer

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru măsurarea cantităților de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon ale țigaretelor ar trebui să se 
utilizeze ca referință standardele ISO 4387, 
10315 și 8454, care sunt recunoscute la 
nivel internațional. Pentru alte emisii, nu 
există standarde convenite la nivel 
internațional și nici teste pentru 
cuantificarea cantităților, dar în prezent se 
depun eforturi pentru realizarea lor.

(10) Pentru măsurarea cantităților de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon ale țigaretelor ar trebui să se 
utilizeze ca referință standardele ISO 4387, 
10315 și 8454, care sunt recunoscute la 
nivel internațional. Pentru alte emisii, nu 
există standarde convenite la nivel 
internațional și nici teste pentru 
cuantificarea cantităților, motiv pentru 
care în cazul țigaretelor, precum și al 
celorlalte produse din tutun, deocamdată 
nu pot fi adoptate dispoziții pentru 
măsurarea emisiilor.

Or. de

Amendamentul 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este dovedit faptul că poloniul 210 
este un element cancerigen important în 
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tutun. Prezența sa în țigarete ar putea fi 
eliminată aproape complet printr-o 
combinație de măsuri simple. Prin 
urmare, se impune stabilirea unei 
cantități maxime pentru poloniu 210 care 
ar avea drept rezultat o reducere cu 95 % 
a conținutului mediu actual de 
poloniu 210 din țigarete. Ar trebui 
elaborat un standard ISO pentru a 
măsura poloniul 210 prezent în tutun.

Or. en

Justificare

Poloniul 210 este un produs din lanțul de dezintegrare a uraniului, care este prezent în 
îngrășămintele produse din rocă fosfatică bogată în uraniu. Acesta contaminează frunzele de 
tutun prin aer, prin intermediul radonului 222, și prin rădăcini, prin intermediul 
plumbului 210. Prin ardere, poloniul 210 se evaporă și este astfel inhalat de către fumători. 
El este un emițător alfa. Radiația alfa este inofensivă în afara organismului, însă odată 
intrată în organismul uman ea este „cea mai periculoasă formă de radiație” (The Polonium 
Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Amendamentul 81
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare toxicitatea lor sau 
potențialul lor de dependență.

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat să se identifice modalități de 
măsurare a emisiilor luând, totodată, în 
considerare cunoștințele științifice și 
standardele convenite la nivel 
internațional pentru evaluarea toxicității
lor sau a potențialului lor de dependență.

Or. cs

Amendamentul 82
Sergej Kozlík
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare toxicitatea lor sau 
potențialul lor de dependență.

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare progresele științifice 
și standardele recunoscute la nivel 
internațional pentru a se evalua
toxicitatea lor sau potențialul lor de 
dependență.

Or. en

Amendamentul 83
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare toxicitatea lor sau 
potențialul lor de dependență.

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare progresele științifice 
și standardele recunoscute la nivel 
internațional pentru a se evalua
toxicitatea lor sau potențialul lor de 
dependență.

Or. en

Amendamentul 84
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare toxicitatea lor sau 
potențialul lor de dependență.

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare progresele științifice 
și standardele recunoscute la nivel 
internațional pentru a se evalua
toxicitatea lor sau potențialul lor de 
dependență.

Or. en

Justificare

Cantitățile stabilite și pragurile maxime pentru emisii sunt componente esențiale ale actului 
legislativ și, în principiu, nu ar trebui să facă obiectul actelor delegate. Cu toate acestea, în 
cazul în care actele delegate ar trebui menținute, ar trebui luate în considerare progresele 
științifice și standardele convenite la nivel internațional, pentru a măsura toxicitatea și 
potențialul de dependență.

Amendamentul 85
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a-și exercita funcția de 
reglementare, statele membre și Comisia 
au nevoie de informații cuprinzătoare 
privind ingredientele și emisiile pentru a 
evalua atractivitatea, potențialul de 
dependență și toxicitatea produselor din 
tutun, precum și riscurile pentru sănătate 
asociate consumului de astfel de produse. 
În acest scop, obligațiile de raportare 
existente referitoare la ingrediente și emisii 
ar trebui să fie consolidate. Acest fapt este 
compatibil cu obligația Uniunii de a 

(12) Pentru a-și exercita funcția de 
reglementare, statele membre și Comisia 
au nevoie de informații cuprinzătoare 
privind ingredientele și emisiile pentru a 
evalua potențialul de dependență și 
toxicitatea produselor din tutun, precum și 
riscurile pentru sănătate asociate 
consumului de astfel de produse. În acest 
scop, obligațiile de raportare existente 
referitoare la ingrediente și emisii ar trebui 
să fie consolidate. Acest fapt este 
compatibil cu obligația Uniunii de a 
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asigura un nivel înalt de protecție a 
sănătății umane.

asigura un nivel înalt de protecție a 
sănătății umane.

Or. cs

Amendamentul 86
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a-și exercita funcția de 
reglementare, statele membre și Comisia 
au nevoie de informații cuprinzătoare 
privind ingredientele și emisiile pentru a 
evalua atractivitatea, potențialul de 
dependență și toxicitatea produselor din 
tutun, precum și riscurile pentru sănătate 
asociate consumului de astfel de produse. 
În acest scop, obligațiile de raportare 
existente referitoare la ingrediente și emisii 
ar trebui să fie consolidate. Acest fapt este 
compatibil cu obligația Uniunii de a 
asigura un nivel înalt de protecție a 
sănătății umane.

(12) Pentru a-și exercita funcția de 
reglementare, statele membre și Comisia 
au nevoie de informații cuprinzătoare 
privind ingredientele și emisiile pentru a 
evalua atractivitatea, potențialul de 
dependență și toxicitatea produselor din 
tutun, precum și riscurile pentru sănătate 
asociate consumului de astfel de produse. 
În acest scop, obligațiile de raportare 
existente referitoare la ingrediente și emisii 
ar trebui să fie consolidate, fără a impune 
totuși o sarcină inutilă, excesivă și 
disproporționată pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest fapt este compatibil 
cu obligația Uniunii de a asigura un nivel 
înalt de protecție a sănătății umane.

Or. el

Justificare

Este important ca obligațiile de raportare existente referitoare la ingrediente și emisii să fie 
consolidate, dar trebuie să garantăm că întreprinderile, în special întreprinderile mici și 
mijlocii, nu se confruntă cu sarcini excesive, disproporționate și inutile.

Amendamentul 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Utilizarea actuală a unor formate de 
raportare diferite face dificilă pentru 
fabricanți și importatori îndeplinirea 
obligațiilor lor de raportare și este 
împovărătoare pentru statele membre și 
Comisie atunci când compară, analizează și 
extrag concluzii din informațiile primite. 
În acest sens, ar trebui să existe un format 
comun obligatorii pentru raportarea cu 
privire la ingrediente și emisii. 
Informațiile referitoare la produse ar 
trebui să fie cât mai transparente pentru 
publicul larg, asigurându-se în același timp 
respectarea corespunzătoare a drepturilor 
de proprietate comercială și intelectuală ale 
fabricanților de produse din tutun.

(13) Utilizarea actuală a unor formate de 
raportare diferite face dificilă pentru 
fabricanți și importatori îndeplinirea 
obligațiilor lor de raportare și este 
împovărătoare pentru statele membre și 
Comisie atunci când compară, analizează și 
extrag concluzii din informațiile primite. O 
listă obligatorie a ingredientelor ar trebui 
întocmită în vederea asigurării unei 
transparențe cât mai mari pentru publicul 
larg în ceea ce privește conținutul 
produselor din tutun, asigurându-se în 
același timp respectarea corespunzătoare a 
drepturilor de proprietate comercială și 
intelectuală ale fabricanților de produse din 
tutun

Lista trebuie să includă o declarație 
privind cele mai periculoase ingrediente, 
urmând o cale similară celei impuse de 
Legea americană privind prevenirea 
fumatului în familie și controlul 
tutunului, care obligă fabricanții să facă 
publică prezența oricăror substanțe în 
fumul de țigaretă identificate de Agenția 
pentru Alimente și Medicamente din 
Statele Unite ca fiind „periculoase sau 
potențial periculoase” pentru sănătatea 
umană. Anexele I(a) și (b) au fost 
furnizate în scopul stabilirii unei astfel de 
liste.

Or. fr

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a anunța crearea a două anexe noi, una restrânsă și 
alta mai cuprinzătoare, care enumără cele mai periculoase, și adesea cancerigene, 
ingrediente din produsele din tutun.

Amendamentul 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Utilizarea actuală a unor formate de 
raportare diferite face dificilă pentru 
fabricanți și importatori îndeplinirea 
obligațiilor lor de raportare și este 
împovărătoare pentru statele membre și 
Comisie atunci când compară, analizează și 
extrag concluzii din informațiile primite. În 
acest sens, ar trebui să existe un format 
comun obligatorii pentru raportarea cu 
privire la ingrediente și emisii. Informațiile 
referitoare la produse ar trebui să fie cât 
mai transparente pentru publicul larg, 
asigurându-se în același timp respectarea 
corespunzătoare a drepturilor de 
proprietate comercială și intelectuală ale 
fabricanților de produse din tutun.

(13) Utilizarea actuală a unor formate de 
raportare diferite face dificilă pentru 
fabricanți și importatori îndeplinirea 
obligațiilor lor de raportare și este 
împovărătoare pentru statele membre și 
Comisie atunci când compară, analizează și 
extrag concluzii din informațiile primite. În 
acest sens, ar trebui să existe un format 
comun obligatorii pentru raportarea cu 
privire la ingrediente și emisii. Informațiile 
referitoare la produse ar trebui să fie cât 
mai transparente pentru publicul larg, 
asigurându-se în același timp respectarea 
corespunzătoare a drepturilor de 
proprietate comercială și intelectuală ale 
fabricanților de produse din tutun, precum 
și respectarea acordurilor Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC).

Or. es

Justificare

La nivel internațional, Comisia a trebuit să informeze în mod oficial Comitetul pentru 
eliminarea barierelor în calea comerțului cu privire la directivă, deoarece unele dintre 
măsurile prevăzute ar putea încălca normele privind comerțul internațional.

Amendamentul 89
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Utilizarea actuală a unor formate de 
raportare diferite face dificilă pentru 
fabricanți și importatori îndeplinirea 
obligațiilor lor de raportare și este 
împovărătoare pentru statele membre și 
Comisie atunci când compară, analizează și 
extrag concluzii din informațiile primite. În 
acest sens, ar trebui să existe un format 

(13) Utilizarea actuală a unor formate de 
raportare diferite face dificilă pentru 
fabricanți și importatori îndeplinirea 
obligațiilor lor de raportare și este 
împovărătoare pentru statele membre și 
Comisie atunci când compară, analizează și 
extrag concluzii din informațiile primite. În 
acest sens, ar trebui să existe un format 
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comun obligatorii pentru raportarea cu 
privire la ingrediente și emisii. Informațiile 
referitoare la produse ar trebui să fie cât 
mai transparente pentru publicul larg, 
asigurându-se în același timp respectarea 
corespunzătoare a drepturilor de 
proprietate comercială și intelectuală ale 
fabricanților de produse din tutun.

comun obligatorii pentru raportarea cu 
privire la ingrediente și emisii. Informațiile 
referitoare la produse ar trebui să fie cât 
mai transparente pentru publicul larg, 
rezervându-se un spațiu suficient pentru 
acestea pe pachetele unitare, asigurându-
se în același timp respectarea 
corespunzătoare a drepturilor de 
proprietate comercială și intelectuală ale 
fabricanților de produse din tutun.

Or. el

Justificare

În vederea garantării informării eficiente a consumatorilor de produse din tutun, un spațiu 
suficient ar trebui să fie rezervat pentru o descriere a caracteristicilor fiecărui produs.

Amendamentul 90
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Întrucât o listă obligatorie a 
ingredientelor trebuie întocmită în regim 
de urgență, deoarece, în conformitate cu 
raportul pe 2010 al Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN)1, o proporție tot mai mare din 
ingredientele țigaretelor – o medie de 10% 
din ponderea lor – sunt aditivi al căror 
unic scop este de a face fumatul mai 
plăcut prin modificarea proprietăților 
precum culoarea, acreala, mirosul sau 
gustul.
__________________
1 Au fost identificați aproximativ 600 de 
aditivi diferiți.

Or. fr
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Amendamentul 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lipsa unei abordări armonizate 
privind reglementarea ingredientelor 
afectează funcționarea pieței interne și are 
impact asupra liberei circulații a bunurilor 
în UE. Unele state membre au adoptat acte 
legislative sau au încheiat acorduri cu 
caracter juridic obligatoriu cu industria, 
permițând sau interzicând anumite 
ingrediente. Ca urmare, unele ingrediente 
sunt reglementate în unele state membre, 
dar nu și în altele. Statele membre au, de 
asemenea, abordări diferite în ceea ce 
privește aditivii din filtrul țigaretelor, 
precum și aditivii care colorează fumul de 
tutun. Fără armonizare, obstacolele din 
calea bunei funcționări a pieței interne sunt 
de așteptat să crească în următorii ani, 
ținând seama de punerea în aplicare a 
CCCT și a orientărilor sale și având în 
vedere experiența dobândită în alte 
jurisdicții din afara Uniunii. Orientările de 
la articolele 9 și 10 ale CCCT recomandă 
în special eliminarea ingredientelor care 
sporesc acceptabilitatea, creează impresia 
că produsele din tutun conferă beneficii 
pentru sănătate, sunt asociate cu energie și 
vitalitate sau au proprietăți colorante.

(14) Lipsa unei abordări armonizate 
privind reglementarea ingredientelor 
afectează funcționarea pieței interne și are 
impact asupra liberei circulații a bunurilor 
în UE, împiedicând efectuarea unei 
investigații armonizate eficiente la nivelul 
UE referitoare la efectele asupra sănătății 
și la atractivitatea produselor din tutun. 
Unele state membre au adoptat acte 
legislative sau au încheiat acorduri cu 
caracter juridic obligatoriu cu industria, 
permițând sau interzicând anumite 
ingrediente sau combinarea acestora. Ca 
urmare, unele ingrediente sunt 
reglementate în unele state membre, dar nu 
și în altele. Statele membre au, de 
asemenea, abordări diferite în ceea ce 
privește aditivii din filtrul țigaretelor, 
precum și aditivii care colorează fumul de 
tutun. Fără armonizare, obstacolele atât din 
calea protecției sănătății cetățenilor, cât și 
a bunei funcționări a pieței interne sunt de 
așteptat să crească în următorii ani, ținând 
seama de punerea în aplicare a CCCT și a 
orientărilor sale și având în vedere 
experiența dobândită în alte jurisdicții din 
afara Uniunii. Orientările de la articolele 9 
și 10 ale CCCT recomandă în special 
eliminarea ingredientelor care sporesc 
acceptabilitatea, creează impresia că 
produsele din tutun conferă beneficii 
pentru sănătate, sunt asociate cu energia și 
vitalitatea sau au proprietăți colorante.

Or. en

Justificare

O abordare armonizată la nivelul UE privind ingredientele și combinațiile de ingrediente va 
asigura funcționarea pieței interne dar va asigura totodată o evaluare fiabilă și eficientă a 
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consecințelor efectelor lor, inclusiv a atractivității fumatului.

Amendamentul 92
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lipsa unei abordări armonizate 
privind reglementarea ingredientelor 
afectează funcționarea pieței interne și are 
impact asupra liberei circulații a bunurilor 
în UE. Unele state membre au adoptat acte 
legislative sau au încheiat acorduri cu 
caracter juridic obligatoriu cu industria, 
permițând sau interzicând anumite 
ingrediente. Ca urmare, unele ingrediente 
sunt reglementate în unele state membre, 
dar nu și în altele. Statele membre au, de 
asemenea, abordări diferite în ceea ce 
privește aditivii din filtrul țigaretelor, 
precum și aditivii care colorează fumul de 
tutun. Fără armonizare, obstacolele din 
calea bunei funcționări a pieței interne sunt 
de așteptat să crească în următorii ani, 
ținând seama de punerea în aplicare a 
CCCT și a orientărilor sale și având în 
vedere experiența dobândită în alte 
jurisdicții din afara Uniunii. Orientările de 
la articolele 9 și 10 ale CCCT recomandă 
în special eliminarea ingredientelor care 
sporesc acceptabilitatea, creează impresia 
că produsele din tutun conferă beneficii 
pentru sănătate, sunt asociate cu energie și 
vitalitate sau au proprietăți colorante.

(14) Lipsa unei abordări armonizate 
privind reglementarea ingredientelor 
afectează funcționarea pieței interne și are 
impact asupra liberei circulații a bunurilor 
în UE. Unele state membre au adoptat acte 
legislative sau au încheiat acorduri cu 
caracter juridic obligatoriu cu industria, 
permițând sau interzicând anumite 
ingrediente. Ca urmare, unele ingrediente 
sunt reglementate în unele state membre, 
dar nu și în altele. Statele membre au, de 
asemenea, abordări diferite în ceea ce 
privește ingredientele din filtrul țigaretelor, 
precum și ingredientele care colorează 
fumul de tutun. Fără armonizare, 
obstacolele din calea bunei funcționări a 
pieței interne sunt de așteptat să crească în 
următorii ani, ținând seama de punerea în 
aplicare a CCCT și a orientărilor sale și 
având în vedere experiența dobândită în 
alte jurisdicții din afara Uniunii. Orientările 
de la articolele 9 și 10 ale CCCT 
recomandă în special eliminarea 
ingredientelor care sporesc 
acceptabilitatea, creează impresia că 
produsele din tutun conferă beneficii 
pentru sănătate, sunt asociate cu energia și 
vitalitatea sau au proprietăți colorante.

Or. de

Justificare

Întrucât se elimină definiția (2) a „aditivilor”, trebuie utilizată definiția (18) a 
„ingredientelor”.
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Amendamentul 93
Martina Anderson
în numele Grupului GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lipsa unei abordări armonizate 
privind reglementarea ingredientelor 
afectează funcționarea pieței interne și are 
impact asupra liberei circulații a bunurilor 
în UE. Unele state membre au adoptat acte 
legislative sau au încheiat acorduri cu 
caracter juridic obligatoriu cu industria, 
permițând sau interzicând anumite 
ingrediente. Ca urmare, unele ingrediente 
sunt reglementate în unele state membre, 
dar nu și în altele. Statele membre au, de 
asemenea, abordări diferite în ceea ce 
privește aditivii din filtrul țigaretelor, 
precum și aditivii care colorează fumul de 
tutun. Fără armonizare, obstacolele din 
calea bunei funcționări a pieței interne sunt 
de așteptat să crească în următorii ani, 
ținând seama de punerea în aplicare a 
CCCT și a orientărilor sale și având în 
vedere experiența dobândită în alte 
jurisdicții din afara Uniunii. Orientările de 
la articolele 9 și 10 ale CCCT recomandă 
în special eliminarea ingredientelor care 
sporesc acceptabilitatea, creează impresia 
că produsele din tutun conferă beneficii 
pentru sănătate, sunt asociate cu energie și 
vitalitate sau au proprietăți colorante.

(14) Lipsa unei abordări armonizate 
privind reglementarea ingredientelor 
afectează funcționarea pieței interne și are 
impact asupra liberei circulații a bunurilor 
în UE. Unele state membre au adoptat acte 
legislative sau au încheiat acorduri cu 
caracter juridic obligatoriu cu industria, 
permițând sau interzicând anumite 
ingrediente. Ca urmare, unele ingrediente 
sunt reglementate în unele state membre, 
dar nu și în altele. Statele membre au, de 
asemenea, abordări diferite în ceea ce 
privește aditivii din filtrul țigaretelor, 
precum și aditivii care colorează fumul de 
tutun. Fără armonizare, obstacolele din 
calea bunei funcționări a pieței interne sunt 
de așteptat să crească în următorii ani, 
ținând seama de punerea în aplicare a 
CCCT și a orientărilor sale și având în 
vedere experiența dobândită în alte 
jurisdicții din afara Uniunii. Prin urmare, 
se impune introducerea unei liste de 
aditivi care pot fi utilizați în produsele din 
tutun. Orientările de la articolele 9 și 10 
ale CCCT recomandă în special eliminarea 
ingredientelor care sporesc 
acceptabilitatea, creează impresia că 
produsele din tutun conferă beneficii 
pentru sănătate, sunt asociate cu energia și 
vitalitatea sau au proprietăți colorante.

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei nu armonizează în mod corespunzător ingredientele. Aceasta se 
bazează foarte mult pe aplicarea la nivel național a dispozițiilor generale, care pot fi supuse 
unor interpretări divergente în diferitele state membre. Este mult mai adecvat să se elaboreze 
o listă pozitivă a ingredientelor permise la nivelul UE, astfel încât să se realizeze o 
armonizare corespunzătoare.

Amendamentul 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru protejarea sănătății umane, 
înainte de introducerea pe piața 
comunitară, aditivii utilizați în produsele 
din tutun ar trebui să facă obiectul unei 
evaluări din punctul de vedere al sănătății 
(evaluarea riscului) și să fie autorizați de 
Comisia Europeană. Aditivii ar trebui să 
poată fi utilizați în produsele din tutun 
numai dacă se regăsesc pe o listă a 
aditivilor autorizați la nivelul Uniunii.

Or. de

Justificare

Parlamentul a solicitat deja o procedură de autorizare a aditivilor în rezoluția sa 
(2007/2106(INI)). O listă comună pozitivă a aditivilor creează securitate juridică în ceea ce 
privește substanțele care pot fi utilizate în produsele din tutun. Actualizarea listei Uniunii 
poate fi realizată la inițiativa Comisiei sau la cererea unui stat membru.

Amendamentul 95
Martina Anderson
în numele Grupului GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 14 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Este important să se aibă în vedere 
nu numai proprietățile aditivilor ca atare, 
ci și ale produselor lor de ardere. Aditivii, 
precum și produsele lor de ardere nu ar 
trebui să îndeplinească criteriile de 
clasificare ca fiind periculoase în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor1.
_____________
1 JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

Or. en

Justificare

Numai aditivii care nu sunt periculoși – în sine sau după ardere – ar trebui permiși.

Amendamentul 96
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă 
caracteristică diferită de cea a tutunului, 
ceea ce poate favoriza creșterea incidenței 
fumatului sau poate afecta modelele de 
consum. De exemplu, în numeroase țări, 
vânzările de produse mentolate au crescut 
treptat, chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 

eliminat
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pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate.

Or. pl

Justificare

Țigaretele cu o aromă sau un gust caracteristic au devenit populare (adică reprezintă un 
segment important al pieței produselor din tutun) numai într-un număr mic de state membre. 
În alte state, cererea este foarte mică pentru acestea, iar în unele state membre nu există 
cerere deloc. Prin urmare, dispozițiile propuse de Comisie ar lovi piețele statelor membre 
unde țigaretele aromate sunt cele mai populare, deși ele nu ar avea practic niciun efect 
asupra piețelor altor state membre. Aceste dispoziții sunt disproporționate și, în consecință, 
ar trebui eliminate.

Amendamentul 97
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă 
caracteristică diferită de cea a tutunului,
ceea ce poate favoriza creșterea incidenței 
fumatului sau poate afecta modelele de 
consum. De exemplu, în numeroase țări, 
vânzările de produse mentolate au crescut 
treptat, chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 
pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, ceea ce poate favoriza 
creșterea incidenței fumatului.
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aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate.

Or. cs

Amendamentul 98
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, 
chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 
pot facilita inhalarea, precum și creșterea
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate.

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. Comisia 
este îndemnată să realizeze un studiu 
științific privind influența reală a acestor 
produse asupra creșterii consumului de 
tutun.

Or. pt

Amendamentul 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, 
chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 
pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate.

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului și a mentolului, 
ceea ce poate favoriza creșterea incidenței 
fumatului sau poate afecta modelele de 
consum.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se bazeze pe dovezi, și nu doar pe teama de incertitudine juridică. 
Integrat în această directivă, mentolul ar fi reglementat în același mod ca și țigaretele 
tradiționale. Legislația la nivelul statelor membre este diferită în ceea ce privește țigaretele 
cu aromă caracteristică, dar nu și în ceea ce privește mentolul, care este permis în întreaga 
Uniune Europeană. O interdicție ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice care să ateste o 
schimbare de comportament în rândul tinerilor față de mentol.

Amendamentul 100
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
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tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, 
chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 
pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate.

tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum.

Or. de

Justificare

Studiile menționate nu sunt suficiente pentru a justifica o discreditare juridică a țigaretelor 
mentolate.

Amendamentul 101
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă 
caracteristică diferită de cea a tutunului, 
ceea ce poate favoriza creșterea incidenței 
fumatului sau poate afecta modelele de 
consum. De exemplu, în numeroase țări, 
vânzările de produse mentolate au crescut 
treptat, chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun care au o aromă diferită de cea a 
tutunului, ceea ce poate favoriza creșterea 
incidenței fumatului sau poate afecta 
modelele de consum. De exemplu, în 
numeroase țări, vânzările de produse 
mentolate au crescut treptat, chiar dacă 
prevalența generală a fumatului a scăzut. O 
serie de studii au indicat că produsele din 
tutun mentolate pot facilita inhalarea, 
precum și creșterea incidenței fumatului în 
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pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate.

rândul tinerilor. Măsurile prin care se 
introduc diferențe nejustificate de 
tratament al țigaretelor cu diferite arome 
(de exemplu, țigarete cu aromă de mentol și 
de cuișoare) ar trebui evitate. Suediei ar 
trebui să i se permită să reglementeze la 
nivel național aromele din tutunul snus. 
Dacă Suedia nu procedează în acest sens 
într-o anumită perioadă de timp, ar trebui 
să se aplice prevederile prezentei directive.

Or. en

Justificare

A aborda doar „aroma caracteristică” este o măsură prea restrictivă. Ar trebui abordate 
toate aromele. Suedia ar trebui să dispună de patru ani, după intrarea în vigoare a prezentei 
directive, pentru a reglementa la nivel național aromele din tutunul snus; dacă nu procedează 
în acest sens, ar trebui să se aplice prevederile prezentei directive.

Amendamentul 102
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, chiar 
dacă prevalența generală a fumatului a 
scăzut. O serie de studii au indicat că 
produsele din tutun mentolate pot facilita 
inhalarea, precum și creșterea incidenței 
fumatului în rândul tinerilor. Măsurile 
prin care se introduc diferențe nejustificate 
de tratament al țigaretelor cu diferite arome 
(de exemplu. țigarete cu aromă de mentol și 

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, chiar 
dacă prevalența generală a fumatului a 
scăzut. Măsurile prin care se introduc 
diferențe nejustificate de tratament al 
țigaretelor cu diferite arome (de exemplu,
țigarete cu aromă de mentol și de cuișoare) 
ar trebui evitate.
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de cuișoare) ar trebui evitate.

Or. de

Justificare

Datele științifice disponibile nu susțin ipoteza că mentolul contribuie la o inhalare mai 
puternică a fumului de tutun. În plus, nu există niciun motiv care să sprijine ideea că 
țigaretele mentolate sunt asociate cu începerea fumatului la o vârstă mai fragedă.

Amendamentul 103
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 15 – nota de subsol 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

36. Organul de apel al OMC, AB-2012-1, 
Statele Unite ale Americii – Măsuri care 
afectează fabricarea și vânzarea de 
țigarete cu aromă de cuișoare (DS406).

eliminat

Or. cs

Amendamentul 104
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să 
reducă aditivul sau combinația de aditivi 
astfel încât aditivii să nu mai determine o 
aromă caracteristică. Utilizarea aditivilor 
necesari pentru fabricarea produselor din 
tutun ar trebui să fie permisă în măsura 
în care ei nu determină o aromă 
caracteristică. Comisia ar trebui să 

eliminat
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asigure condiții uniforme pentru punerea 
în aplicare a dispozițiilor referitoare la 
aromele caracteristice. Statele membre și 
Comisia ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de 
tutun.

Or. cs

Amendamentul 105
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să 
reducă aditivul sau combinația de aditivi 
astfel încât aditivii să nu mai determine o 
aromă caracteristică. Utilizarea aditivilor 
necesari pentru fabricarea produselor din 
tutun ar trebui să fie permisă în măsura în 
care ei nu determină o aromă 
caracteristică. Comisia ar trebui să 
asigure condiții uniforme pentru punerea 
în aplicare a dispozițiilor referitoare la 
aromele caracteristice. Statele membre și 
Comisia ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

(16) Utilizarea aditivilor, precum zahărul, 
necesari pentru fabricarea produselor din 
tutun ar trebui să fie permisă în măsura în 
care ei nu cresc riscul pentru sănătatea 
consumatorilor. Statele membre și 
Comisia ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

Or. pl

Justificare

Identificarea explicită a „zahărului” ca exemplu de unul dintre aditivii-cheie folosiți în 
producția produselor din tutun va clarifica situația și va oferi o garanție producătorilor de 
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tutun. Acest amendament va clarifica faptul că adăugarea de zahăr în timpul producției –
care este necesară pentru anumite varietăți de tutun, precum „Burley” – va fi în continuare 
posibilă. Acest lucru se face deoarece varietățile respective își pierd conținutul de zahăr în 
timpul procesului de uscare, în timp ce alte varietăți și-l păstrează.

Amendamentul 106
Martina Anderson
în numele Grupului GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să reducă 
aditivul sau combinația de aditivi astfel 
încât aditivii să nu mai determine o aromă 
caracteristică. Utilizarea aditivilor necesari 
pentru fabricarea produselor din tutun ar 
trebui să fie permisă în măsura în care ei nu 
determină o aromă caracteristică. Comisia 
ar trebui să asigure condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
referitoare la aromele caracteristice. 
Statele membre și Comisia ar trebui să 
facă apel la comisii independente care să 
le asiste în luarea unor astfel de decizii. 
Ar trebui ca aplicarea prezentei directive să 
nu facă discriminări între diferitele soiuri 
de tutun.

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome nu înseamnă interzicerea completă a 
utilizării aditivilor individuali, dar obligă 
fabricanții să reducă aditivul sau 
combinația de aditivi astfel încât aditivii să 
nu mai determine o aromă. Utilizarea 
aditivilor necesari pentru fabricarea 
produselor din tutun ar trebui să fie 
permisă în măsura în care ei nu determină 
o aromă și nu prezintă atractivitate. Ar 
trebui ca aplicarea prezentei directive să nu 
facă discriminări între diferitele soiuri de 
tutun.

Or. en

Justificare

Aceste dispoziții ar trebui să se aplice tuturor aromelor. De asemenea, acest lucru ar face 
superfluă trimiterea la grupurile de testare. Dispozițiile referitoare la aditivii necesari în 
procesul de fabricație ar trebui aliniați cu cei din orientările OMS privind ingredientele.
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Amendamentul 107
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să reducă 
aditivul sau combinația de aditivi astfel 
încât aditivii să nu mai determine o aromă 
caracteristică. Utilizarea aditivilor necesari
pentru fabricarea produselor din tutun ar 
trebui să fie permisă în măsura în care ei nu 
determină o aromă caracteristică. Comisia 
ar trebui să asigure condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
referitoare la aromele caracteristice. Statele 
membre și Comisia ar trebui să facă apel la 
comisii independente care să le asiste în 
luarea unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării 
ingredientelor individuale, dar obligă 
fabricanții să reducă ingredientul sau 
combinația de ingrediente astfel încât 
ingredientele să nu mai determine o aromă 
caracteristică. Utilizarea ingredientelor 
necesare pentru fabricarea produselor din 
tutun ar trebui să fie permisă în măsura în 
care ei nu determină o aromă caracteristică. 
Comisia ar trebui să asigure condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor referitoare la aromele 
caracteristice. Statele membre și Comisia 
ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

Or. de

Justificare

Întrucât se elimină definiția (2) a „aditivilor”, trebuie utilizată definiția (18) a 
„ingredientelor”.

Amendamentul 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă
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interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să reducă 
aditivul sau combinația de aditivi astfel 
încât aditivii să nu mai determine o aromă 
caracteristică. Utilizarea aditivilor necesari 
pentru fabricarea produselor din tutun ar 
trebui să fie permisă în măsura în care ei 
nu determină o aromă caracteristică. 
Comisia ar trebui să asigure condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor referitoare la aromele 
caracteristice. Statele membre și Comisia 
ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să reducă 
aditivul sau combinația de aditivi astfel 
încât aditivii să nu mai determine o aromă 
caracteristică. Utilizarea aditivilor necesari 
pentru fabricarea produselor din tutun este 
permisă. Comisia ar trebui să asigure 
condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a dispozițiilor referitoare la 
aromele caracteristice. Statele membre și 
Comisia ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

Or. pl

Amendamentul 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să reducă 
aditivul sau combinația de aditivi astfel 
încât aditivii să nu mai determine o aromă 
caracteristică. Utilizarea aditivilor necesari 
pentru fabricarea produselor din tutun ar 
trebui să fie permisă în măsura în care ei nu 
determină o aromă caracteristică. Comisia 
ar trebui să asigure condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
referitoare la aromele caracteristice. Statele 
membre și Comisia ar trebui să facă apel la 
comisii independente care să le asiste în 
luarea unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă fabricanții să reducă 
aditivul sau combinația de aditivi astfel 
încât aditivii să nu mai determine o aromă 
caracteristică. Utilizarea aditivilor care 
sunt esențiali pentru fabricarea produselor 
din tutun ar trebui să fie permisă în măsura 
în care ei nu determină o aromă 
caracteristică. Comisia ar trebui să asigure 
condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a dispozițiilor referitoare la 
aromele caracteristice. Statele membre și 
Comisia ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
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discriminări între diferitele soiuri de tutun. aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

Or. it

Justificare

În conformitate cu formularea utilizată la articolul 6 alineatul (2), al doilea paragraf.

Amendamentul 110
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a clarifica unde trebuie 
impusă limita, Comisia ar trebui să 
elaboreze o listă care indică în mod precis 
care ingrediente sunt interzise și care sunt 
premise, în special aditivii și – separat de 
aceștia – aromele și aromatizanții. 
Această listă ar trebui, de asemenea, să 
clarifice care este cantitatea totală 
admisibilă de aditivi, arome și 
aromatizanți permiși.

Or. fi

Amendamentul 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Propunere de directivă
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Unul dintre obiectivele prezentei 
directive este de a reduce consumul de 
produse din tutun, îndeosebi în rândul 
consumatorilor tineri și vulnerabili, ceea 
ce va avea drept rezultat scăderea 
producției de tutun în Uniune și poate 
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antrena pierderi de locuri de muncă prin 
relocalizarea sectorului în afara Uniunii 
și necesitatea de a restructura fermele 
angrenate în mod tradițional în producția 
de tutun. De aceea, pentru a contracara 
consecințele economice și sociale ale 
prezentei directive, trebuie avute în vedere 
măsuri adecvate și un sprijin financiar în 
cadrul bugetului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Punerea în aplicare a dispozițiilor 
directivei ar putea duce la o reducere a 
cererii de tutun brut care provine din 
statele membre ale UE. Prin urmare, un 
fond de sprijinire a cultivatorilor de tutun 
ar trebui instituit în regiunile în care 
tutunul este cultivat pentru a compensa 
cultivatorii pentru pierderile
pe care le suferă ca urmare a punerii în 
aplicare a directivei.

Or. pl

Justificare

Punerea în aplicare a dispozițiilor directivei va duce la o reducere a cererii de tutun brut din 
UE și eventual la înlocuirea sa cu tutun brut din țările terțe, ceea ce ar însemna o scădere a 
veniturilor cultivatorilor și o creștere a ocupării forței de muncă. În acest sens, un fond de 
sprijinire a cultivatorilor de tutun ar trebui instituit pentru a susține cultivatorii afectați de 
scăderea cererii de tutun brut, precum și pe cei care doresc să nu mai cultive tutun și să își 
schimbe profilul de producție.

Amendamentul 113
Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Anumiți aditivi sunt utilizați pentru a 
crea impresia că produsele din tutun au 
beneficii pentru sănătate, prezintă riscuri 
pentru sănătate mai mici sau cresc 
vigilența mentală și performanțele fizice. 
Acești aditivi ar trebui interziși, pentru a 
asigura reglementări uniforme și un nivel 
înalt de protecție a sănătății.

eliminat

Or. de

Justificare

Nu există date fundamentate științific care să ateste faptul că anumiți aditivi creează impresia 
că produsul din tutun este mai puțin dăunător și, astfel, este mai atractiv pentru anumite 
grupe de consumatori. Orice hotărâre de interzicere sau reglementare a unui ingredient ar 
trebui să se întemeieze pe studii științifice clare, cărora li se aplică criterii clare, convenite la 
nivel comunitar, pentru a fi utilizate în cazul produselor din tutun.

Amendamentul 114
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Anumiți aditivi sunt utilizați pentru a 
crea impresia că produsele din tutun au 
beneficii pentru sănătate, prezintă riscuri 
pentru sănătate mai mici sau cresc vigilența 
mentală și performanțele fizice. Acești 
aditivi ar trebui interziși, pentru a asigura 
reglementări uniforme și un nivel înalt de 
protecție a sănătății.

(17) Anumiți aditivi sunt utilizați pentru a 
crea impresia că produsele din tutun au 
beneficii pentru sănătate, prezintă riscuri 
pentru sănătate mai mici sau cresc vigilența 
mentală și performanțele fizice. De 
exemplu, acțiunea mentolului este 
problematică. Având în vedere 
proprietatea sa de anestezic local, 
mentolul permite o inhalare mai profundă 
a fumului de tutun iritant. Astfel, se poate 
inhala mai mult fum și se pot efectua 
pufăituri mai ample, rezultatul fiind o 
doză de nicotină mai ridicată.
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Acești aditivi care sporesc atractivitatea 
produselor din tutun ar trebui interziși, 
pentru a asigura reglementări uniforme și 
un nivel înalt de protecție a sănătății.

Or. en

Justificare

În avizul său publicat la 12 noiembrie 2010 privind „Potențialul de dependență și 
atractivitatea aditivilor utilizați la fabricarea produselor din tutun”, CSRSEN (Comitetul 
științific pentru riscuri sanitare emergente și noi) a ajuns la concluzia că mentolul este un 
aditiv foarte problematic deoarece sporește atractivitatea produselor din tutun, făcându-le 
mai tentante pentru persoanele care se apucă de fumat.

Amendamentul 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Anumiți aditivi sunt utilizați pentru a 
crea impresia că produsele din tutun au 
beneficii pentru sănătate, prezintă riscuri 
pentru sănătate mai mici sau cresc vigilența 
mentală și performanțele fizice. Acești 
aditivi ar trebui interziși, pentru a asigura 
reglementări uniforme și un nivel înalt de 
protecție a sănătății.

(17) Anumiți aditivi sunt utilizați pentru a 
crea impresia că produsele din tutun au 
beneficii pentru sănătate, prezintă riscuri 
pentru sănătate mai mici sau cresc vigilența 
mentală și performanțele fizice. Alți aditivi 
precum zahărul sunt utilizați pentru a 
atenua sau a îmbunătăți aroma sau gustul 
produselor din tutun, cu scopul de a 
permite un consum mai facil. Acești 
aditivi ar trebui interziși, pentru a asigura 
reglementări uniforme și un nivel înalt de 
protecție a sănătății.

Or. en

Justificare

Zahărul este un aditiv care sporește acceptabilitatea produsului din tutun, ajutând la 
mascarea gustului puternic al tutunului pur, pentru a-l face mai atractiv, în special pentru cei 
care încep să fumeze.
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Amendamentul 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Un număr tot mai mare de 
persoane, majoritatea copii, suferă de 
astm și de diferite alergii. Nu pot fi 
explicate toate cauzele astmului, fapt 
indicat de OMS, însă factorii de risc, 
printre care alergenii, tutunul și 
substanțele chimice iritante, trebuie 
preveniți, pentru a permite oamenilor să 
se bucure de buna calitate a vieții.

Or. en

Amendamentul 117
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Comisia ar trebui să monitorizeze 
cu atenție adaosul de substanțe 
zaharoase, care constituie peste 10 % din 
cantitatea totală de aditivi din țigarete. 
Mai exact, Comisia ar trebui să solicite 
sectorului implicat să schimbe formula 
produselor din tutun pentru a fabrica noi 
produse fără zahăr invertit (fructoză și 
glucoză), care au efecte periculoase 
asupra sănătății.

Or. en

Justificare

Substanțele zaharoase nu sunt periculoase pentru sănătate dacă sunt consumate pe cale 
orală, însă ele sunt transformate într-o serie de compuși toxici, prin piroliză, cele mai 
periculoase fiind zaharurile invertite responsabile pentru o parte importantă a formaldehidei 
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din fum, clasificată ca substanță cancerigenă pentru om (Agenția Internațională pentru 
Cercetare în Domeniul Cancerului, 2009).

Amendamentul 118
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care 
sunt consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 119
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care 
sunt consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care 
sunt consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și o protecție egală a tuturor 
consumatorilor de pe întreg cuprinsul Uniunii, produsele din tutun pentru fumat altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe în materie de 
etichetare.

Amendamentul 121
Martina Anderson
în numele Grupului GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 

eliminat
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produsele din tutun nefumigene, care 
sunt consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

Or. en

Justificare

Toate produsele din tutun a căror comercializare pe piața UE este permisă ar trebui tratate 
în mod egal și ar trebui să nu se creeze lacune.

Amendamentul 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

(18) Ținând cont de faptul că directiva
vizează tinerii, produsele din tutun altele 
decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul 
pentru uz oral, care sunt consumate în 
principal de către consumatori mai 
vârstnici, ar trebui să fie exonerate de la 
anumite cerințe privind ingredientele.

Or. de

Justificare

Consumul tradițional de tutun pentru uz nazal și de tutun de mestecat este limitat la foarte 
puține regiuni din Europa și face parte din tradițiile locale. În plus, tutunul pentru uz nazal și 
tutunul de mestecat sunt utilizate în special de persoanele mai în vârstă. Prin urmare, ar 
trebui să se aplice aceeași exceptare ca în cazul trabucurilor, țigărilor de foi și al tutunului 
de pipă.
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Amendamentul 123
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, dar că protejează, de 
asemenea, sănătatea tuturor 
consumatorilor, produsele din tutun altele 
decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să nu 
fie exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele.

Or. el

Justificare

Prezenta directivă prevede o protecție egală pentru toți consumatorii de produse din tutun.

Amendamentul 124
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun altele 
decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atât timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
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modele de consum în cazul tinerilor. modele de consum în cazul tinerilor. 
Comisia ar trebui să monitorizeze cu 
atenție utilizarea de către tineri a 
tutunului pentru narghilea, deoarece 
există dovezi din ce în ce mai numeroase 
despre utilizarea acestui tip de tutun în 
afara pieței consacrate și tradiționale. În 
această privință, articolele 6 și 10 ar 
trebui să se aplice acestor produse iar 
avertismentele de sănătate să fie înscrise 
pe pachetele de tutun chicha, care, în mod 
frecvent, nu respectă legislația europeană.

Or. en

Justificare

Pe lângă amendamentul 3 elaborat de raportor și referitor la utilizarea de către tineri a 
tutunului pentru narghilea, în scopul de a insista asupra faptului că produse precum tutunul 
chicha, având în vedere toxicitatea sa, sunt vizate de principalele dispoziții ale directivei.

Amendamentul 125
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun altele 
decât țigaretele, tutunul de rulat, tutunul 
pentru narghilea și produsele din tutun 
nefumigene, care sunt consumate în 
principal de către consumatori mai 
vârstnici, ar trebui să fie exonerate de la 
anumite cerințe privind ingredientele atâta 
timp cât nu există o modificare substanțială 
a circumstanțelor în termeni de volum de 
vânzări sau de modele de consum în cazul 
tinerilor.

Or. fr
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Amendamentul 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care 
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care 
altele decât țigaretele, tutunul de rulat, 
tutunul pentru narghilea și produsele din 
tutun nefumigene, care sunt consumate în 
principal de către consumatori mai 
vârstnici, ar trebui să fie exonerate de la 
anumite cerințe privind ingredientele atâta 
timp cât nu există o modificare substanțială 
a circumstanțelor în termeni de volum de 
vânzări sau de modele de consum în cazul 
tinerilor.

Or. it

[A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (10)].

Amendamentul 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun altele 
decât țigaretele, tutunul de rulat, tutunul 
pentru narghilea și produsele din tutun 
nefumigene, care sunt consumate în 
principal de către consumatori mai 
vârstnici, ar trebui să fie exonerate de la 
anumite cerințe privind ingredientele atât
timp cât nu există o modificare substanțială 
a circumstanțelor în termeni de volum de 
vânzări sau de modele de consum în cazul 
tinerilor.
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Or. ro

Amendamentul 128
Renate Sommer

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În cazul în care nu au făcut-o deja, 
statele membre ar trebui încurajate să 
consolideze legislația națională privind 
protecția minorilor, astfel încât să fie 
interzisă vânzarea de produse din tutun 
pentru fumat minorilor sub 18 ani, 
precum și consumul unor astfel de 
produse de către minori; de asemenea, 
statele membre ar trebui să se asigure că 
aceste interdicții sunt respectate;

Or. de

Amendamentul 129
Esther de Lange

Propunere de directivă
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Convenția-cadru pentru controlul 
tutunului menționată la articolul 16 
insistă asupra responsabilităților părților 
la convenție de a aborda produsele 
adresate consumatorilor minori, cum ar fi 
produse alimentare și jucării sub formă 
de produse din tutun, care pot atrage 
minorii. În ultimii ani, o serie de produse, 
printre care bețigașele ShishaVapes, au 
fost introduse pe piață, fără să conțină 
nicotină dar având forma de țigaretă și 
încercând să imite procesul fumatului 
prin substanțele sale vaporizante, al căror 
caracter nociv nu a fost încă dovedit 
științific, și prin lumina electrică ce imită 
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procesul de ardere a unei țigarete. Astfel 
de produse sunt în mod clar fabricate 
pentru a fi atrăgătoare pentru 
consumatorii tineri și care nu au împlinit 
vârsta legală, fiind din ce în ce mai 
populare în rândul minorilor, în mai 
multe state membre. Există preocupări tot 
mai accentuate în legătură cu obiceiurile 
create de tinerii consumatori și de minori, 
prin utilizarea acestor țigarete de imitație. 
Prin urmare, aceste produse ar trebui 
interzise prin prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 130
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Există încă diferențe între dispozițiile 
naționale privind etichetarea produselor din 
tutun, în special în ceea ce privește 
utilizarea avertismentelor de sănătate 
combinate compuse dintr-o ilustrație și un 
text, privind informațiile despre serviciile 
de renunțare și elementele promoționale de 
pe pachete sau din interiorul lor.

(19) Există încă diferențe între dispozițiile 
naționale privind etichetarea produselor din 
tutun, în special în ceea ce privește 
utilizarea avertismentelor de sănătate 
combinate compuse dintr-o ilustrație și un 
text, care au fost introduse numai de 10 
state membre până în 2013, privind 
informațiile despre serviciile de renunțare 
și elementele promoționale de pe pachete 
sau din interiorul lor.

Or. fr

Amendamentul 131
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Ar trebui să se depună eforturi în 
vederea eliminării obstacolelor în mod 
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eficient și prin toate mijloacele disponibile 
cu scopul de a permite ca utilizarea
ambalajelor neutre să fie introdusă pe 
întreg teritoriul UE cât mai curând 
posibil.

Or. fi

Amendamentul 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Adaptarea dispozițiilor referitoare la 
etichetare este, de asemenea, necesară 
pentru a se alinia reglementările de la 
nivelul Uniunii cu evoluțiile internaționale. 
De exemplu, orientările de la articolul 11 
al CCCT recomandă avertismente 
ilustrate de dimensiuni mari pe ambele 
fețe principale, informații obligatorii 
referitoare la renunțare și reguli stricte 
referitoare la informațiile înșelătoare.
Dispozițiile referitoare la informațiile 
înșelătoare vor completa interdicția 
generală a practicilor comerciale 
înșelătoare pentru consumatori ale 
întreprinderilor stipulate în 
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori.

(21) Adaptarea dispozițiilor referitoare la 
etichetare este, de asemenea, necesară 
pentru a se alinia reglementările de la 
nivelul Uniunii cu evoluțiile internaționale. 
Dispozițiile referitoare la informațiile 
înșelătoare vor completa dispozițiile 
adecvate și cuprinzătoare existente vizând 
împiedicarea practicilor comerciale 
înșelătoare pentru consumatori ale 
întreprinderilor stipulate în 
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori.

Or. de

Amendamentul 133
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Adaptarea dispozițiilor referitoare la 
etichetare este, de asemenea, necesară 
pentru a se alinia reglementările de la 
nivelul Uniunii cu evoluțiile internaționale. 
De exemplu, orientările de la articolul 11 al 
CCCT recomandă avertismente ilustrate de 
dimensiuni mari pe ambele fețe principale, 
informații obligatorii referitoare la 
renunțare și reguli stricte referitoare la 
informațiile înșelătoare. Dispozițiile 
referitoare la informațiile înșelătoare vor 
completa interdicția generală a practicilor 
comerciale înșelătoare pentru consumatori 
ale întreprinderilor stipulate în 
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori.

(21) Adaptarea dispozițiilor referitoare la 
etichetare este, de asemenea, necesară 
pentru a se alinia reglementările de la 
nivelul Uniunii cu evoluțiile internaționale. 
De exemplu, orientările de la articolul 11 al 
CCCT recomandă avertismente ilustrate pe 
ambele fețe principale, care nu ar trebui 
să acopere mai mult de 50%, dar nu mai 
puțin de 30% din suprafața cutiei, 
informații obligatorii referitoare la 
renunțare și reguli stricte referitoare la 
informațiile înșelătoare. Dispozițiile 
referitoare la informațiile înșelătoare vor 
completa interdicția generală a practicilor 
comerciale înșelătoare pentru consumatori 
ale întreprinderilor stipulate în 
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori. 

Or. cs

Amendamentul 134
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele. 
Datele sugerează, de asemenea, că 
avertismentele de sănătate combinate de 

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele.
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dimensiuni mari sunt mai eficiente decât 
avertismentele simple scrise. În 
consecință, avertismentele de sănătate 
combinate ar trebui să devină obligatorii 
pe întreg teritoriul Uniunii și să acopere 
părți mari și vizibile de pe suprafața 
pachetului. Pentru toate avertismentele de 
sănătate ar trebui stabilită o dimensiune 
minimă pentru a asigura vizibilitatea și 
eficiența lor.

Or. de

Justificare

Nu există date fundamentate științific care să ateste faptul că avertismentele foarte mari, 
bazate pe imagini, determină scăderea numărului de fumători. Există însă indicii că 
reglementările legate de ambalaj, cum ar fi avertismente mari ilustrate, nu au niciun efect 
asupra deciziei oamenilor de a fuma sau nu.

Amendamentul 135
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele. 
Datele sugerează, de asemenea, că 
avertismentele de sănătate combinate de 
dimensiuni mari sunt mai eficiente decât 
avertismentele simple scrise. În 
consecință, avertismentele de sănătate 
combinate ar trebui să devină obligatorii 
pe întreg teritoriul Uniunii și să acopere 
părți mari și vizibile de pe suprafața 
pachetului. Pentru toate avertismentele de 

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele. 
Pentru toate avertismentele de sănătate ar 
trebui stabilită o dimensiune a suprafeței 
exterioare pentru a asigura vizibilitatea și 
eficiența lor.
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sănătate ar trebui stabilită o dimensiune 
minimă pentru a asigura vizibilitatea și 
eficiența lor.

Or. el

Justificare

Opțiunea de a introduce fotografii color ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre. 
În plus, prevederea unei dimensiuni minime pentru avertismentele de sănătate ar trebui 
înlocuită cu un procent de acoperire a suprafeței exterioare. Dacă această măsură ar fi pusă 
în aplicare, ea ar duce la o uniformitate în ceea ce privește dimensiunea, forma și 
prezentarea ambalajelor, deoarece dimensiunile propuse nu sunt aplicabile tuturor tipurilor 
de ambalaje.

Amendamentul 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele. 
Datele sugerează, de asemenea, că 
avertismentele de sănătate combinate de 
dimensiuni mari sunt mai eficiente decât 
avertismentele simple scrise. În consecință, 
avertismentele de sănătate combinate ar 
trebui să devină obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii și să acopere părți mari și 
vizibile de pe suprafața pachetului. Pentru 
toate avertismentele de sănătate ar trebui 
stabilită o dimensiune minimă pentru a 
asigura vizibilitatea și eficiența lor.

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele. 
Datele sugerează, de asemenea, că 
avertismentele de sănătate combinate de 
dimensiuni mari sunt mai eficiente decât 
avertismentele simple scrise. În consecință, 
avertismentele de sănătate combinate ar 
trebui să devină obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii și, pentru a fi eficiente, 
să acopere părți mari și vizibile de pe 
suprafața pachetului.

Or. it
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Amendamentul 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele. 
Datele sugerează, de asemenea, că 
avertismentele de sănătate combinate de 
dimensiuni mari sunt mai eficiente decât 
avertismentele simple scrise. În consecință, 
avertismentele de sănătate combinate ar 
trebui să devină obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii și să acopere părți mari și 
vizibile de pe suprafața pachetului. Pentru 
toate avertismentele de sănătate ar trebui 
stabilită o dimensiune minimă pentru a 
asigura vizibilitatea și eficiența lor.

(22) De asemenea, este necesar ca 
dispozițiile privind etichetarea să țină 
seama de noile date științifice. De 
exemplu, indicarea cantităților de gudron, 
de nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete s-a dovedit a fi 
înșelătoare, întrucât determină 
consumatorii să creadă că anumite țigarete 
sunt mai puțin dăunătoare decât altele. 
Datele sugerează, de asemenea, că 
avertismentele de sănătate cu imagine și 
text clare, combinate și de dimensiuni 
mari, sunt mai eficiente decât 
avertismentele simple scrise. În consecință, 
avertismentele de sănătate combinate ar 
trebui să devină obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii și să acopere părți mari și 
vizibile de pe suprafața pachetului. Pentru 
toate avertismentele de sănătate ar trebui 
stabilită o dimensiune minimă pentru a 
asigura vizibilitatea și eficiența lor.

Or. en

Justificare

Un avertisment conținând o imagine clară și un text scurt pe un pachet neutru standard ar 
putea fi mai eficient și mai vizibil pentru toți consumatorii.

Amendamentul 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În plus, mai multe studii științifice 
demonstrează că încurajarea verbală de a 
renunța la fumat este eficientă atunci 
când se adresează egoului fumătorilor, 
rănindu-le în mod indirect orgoliul și 
provocând un răspuns emoțional. 
Avertismente scrise de acest fel, de 
exemplu: „Fumatul afectează pielea și 
grăbește apariția ridurilor”, „Fumatul te 
face mai puțin atractiv”, „Nimănui nu îi 
place un sărut cu aromă de țigaretă”, 
„Renunțatul nu vă va face grași: vă va 
îmbunătăți viața” sau „Gândiți-vă la acest 
lucru: pauza de fumat vă face mai mult 
rău decât stresul pe care încercați să îl 
eliberați” ar putea fi astfel combinate cu 
avertismentele scrise utilizate în prezent.

Or. it

Amendamentul 139
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și 
a maximiza eficiența lor, ar trebui 
introduse dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind 
anumite elemente ale aspectului 
ambalajului produselor din tutun, inclusiv 
mecanismul de deschidere. Ambalajul și 
produsele ar putea induce consumatorii în 
eroare, în special tinerii, sugerând că 
produsele sunt mai puțin dăunătoare. De 
exemplu, este cazul anumitor texte sau 
caracteristici, cum ar fi „conținut mic de 
gudron”, „ușoare”, „ultraușoare”, 
„slabe”, „naturale”, „organice”, „fără 

eliminat
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aditivi”, „fără arome”, „subțiri” și al 
anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

Or. de

Justificare

Propunerea nu contribuie nici la o mai bună funcționare a pieței interne, nici la protecția 
sănătății publice. În plus, nu există dovezi că ambalajul sau mecanismul de deschidere al 
unui produs sunt factori cauzali care influențează decizia de a fuma. Interzicerea țigaretelor 
subțiri nu contribuie la reducerea consumului de tutun, ci va genera o creștere a 
contrabandei cu țigarete și va produce pagube economice serioase.

Amendamentul 140
Erminia Mazzoni

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, 
cum ar fi „conținut mic de gudron”, 
„ușoare”, „ultraușoare”, „slabe”,

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere.
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„naturale”, „organice”, „fără aditivi”, 
„fără arome”, „subțiri” și al anumitor 
denumiri, ilustrații și semne figurative sau 
al altor semne. De asemenea, dimensiunea 
și aspectul țigaretelor individuale pot 
induce consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

Utilizarea anumitor texte pe ambalajele 
produselor din tutun, de exemplu, 
„conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare” sau „slabe”și al anumitor 
denumiri, ilustrații și semne figurative sau 
al altor semne pot induce consumatorii în 
eroare făcându-i să creadă că produsele în 
cauză sunt mai puțin nocive, indicându-le 
astfel să își schimbe obiceiurile. Metoda 
de fumat și gradul de dependență, și nu 
numai nivelurile anumitor substanțe 
conținute de un produs înainte de a fi 
consumat, determină, de asemenea, 
cantitatea inhalată. Acest aspect implică 
mai mult decât utilizarea unor texte 
precum cele sus-menționate. Acesta ar 
putea, într-adevăr, să submineze cerințele 
de etichetare prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. it

Amendamentul 141
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
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maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea crea consumatorilor impresia , în 
special tinerilor, că produsele sunt mai 
puțin dăunătoare. De exemplu, este cazul 
anumitor texte sau caracteristici, cum ar fi 
„conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne.

Or. de

Justificare

Imaginea consumatorului pe care se bazează acest considerent este unilaterală. Lipsa 
clarificării nu justifică o astfel de limitare a libertății întreprinderilor de concepere a 
produselor.

Amendamentul 142
Jarosław Kalinowski

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
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avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome” și 
al anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne. Acest aspect 
ar trebui abordat.

Or. pl

Justificare

Țigaretele cu o aromă sau un gust caracteristic au devenit populare (adică reprezintă un 
segment important al pieței produselor din tutun) numai într-un număr mic de state membre. 
În alte state, cererea este foarte mică pentru acestea, iar în unele state membre nu există 
cerere deloc. Prin urmare, dispozițiile propuse de Comisie ar lovi piețele statelor membre 
unde țigaretele aromate sunt cele mai populare, deși ele nu ar avea practic niciun efect 
asupra piețelor altor state membre. Aceste dispoziții sunt disproporționate și, în consecință, 
ar trebui eliminate.

Amendamentul 143
Kristian Vigenin

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
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maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, și 
al anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne.

De asemenea, aspectul țigaretelor 
individuale poate induce consumatorii în 
eroare prin crearea impresiei de inocuitate.

Or. en

Amendamentul 144
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
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produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

produselor din tutun. Ambalajul și 
produsele ar putea induce consumatorii în 
eroare, în special tinerii, sugerând că 
produsele sunt mai puțin dăunătoare. De 
exemplu, este cazul anumitor texte sau 
caracteristici, cum ar fi „conținut mic de 
gudron”, „ușoare”, „ultraușoare”, „slabe”, 
„naturale”, „organice”, „fără aditivi”, „fără 
arome” și al anumitor denumiri, ilustrații și 
semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, aspectul țigaretelor individuale 
poate induce consumatorii în eroare prin 
crearea impresiei de inocuitate.

Or. cs

Amendamentul 145
Eleni Theocharous

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, și 
al anumitor denumiri, ilustrații și semne 
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și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

figurative sau al altor semne.

De asemenea, aspectul țigaretelor 
individuale poate induce consumatorii în 
eroare prin crearea impresiei de inocuitate.

Or. en

Amendamentul 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome” și 
al anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne. De asemenea, 
aspectul țigaretelor individuale poate 
induce consumatorii în eroare prin crearea 
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consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

impresiei de inocuitate.

Or. it

Justificare

Nu există nicio dovadă științifică că țigaretele subțiri induc în eroare consumatorii. 
Interzicerea acestor țigarete ar face mai mult rău decât bine, deoarece consumatorii s-ar 
îndrepta spre piața neagră și, prin urmare, spre cumpărarea de țigarete contrafăcute care nu 
fac obiectul inspecțiilor sanitare – o situație care ar avea în mod evident un impact dăunător 
asupra sănătății publice – iar repercusiunile s-ar extinde, de asemenea, asupra ocupării 
forței de muncă.

Amendamentul 147
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome” și 
al anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne. De asemenea, 
dimensiunea și aspectul țigaretelor 
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țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

individuale pot induce consumatorii în 
eroare prin crearea impresiei de inocuitate. 
Comisia este îndemnată să realizeze un 
studiu științific privind influența reală a 
acestor factori asupra consumului de 
tutun.

Or. pt

Amendamentul 148
Sergej Kozlík

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, și 
al anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne. De asemenea, 
aspectul țigaretelor individuale poate
induce consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate.
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Amendamentul 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea fi 
mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea fi 
mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat prin ambalarea și 
etichetarea corespunzătoare a acestor 
produse și prin informarea 
consumatorilor cu privire la nocivitatea 
lor, astfel încât consumatorul să fie în 
totalitate conștient de consecințele 
utilizării unui anumit produs.

Or. pl
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Justificare

Țigaretele „subțiri” nu sunt mai dăunătoare; doar ambalajul lor ar putea induce 
consumatorii în eroare. Cu toate acestea, dacă aceste produse sunt ambalate în conformitate 
cu dispozițiile directivei, nu va mai exista riscul ca ele să inducă consumatorii în eroare.

Amendamentul 150
Georgios Koumoutsakos

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea 
fi mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici care 
apar pe ambalaje, cum ar fi „conținut mic 
de gudron”, „ușoare”, „ultraușoare”, 
„slabe”, „naturale”, „organice”, „fără 
aditivi”, „fără arome”, „subțiri” și al 
anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne.

Or. el

Justificare

Datele științifice existente nu demonstrează că există o legătură directă între diametrul unei 
țigarete și vârsta la care o persoană începe să fumeze sau că țigaretele „subțiri” sunt mai 
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atractive decât altele. Această interdicție nu ar face ca persoanele să se lase de fumat; ea ar 
însemna, în schimb că acestea nu mai consumă o categorie specifică de produse din tutun.

Amendamentul 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea fi 
mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun. Ambalajul și 
produsele ar putea induce consumatorii în 
eroare, în special tinerii, sugerând că 
produsele sunt mai puțin dăunătoare. De 
exemplu, este cazul anumitor texte sau 
caracteristici, cum ar fi „conținut mic de 
gudron”, „ușoare”, „ultraușoare”, „slabe”, 
„naturale”, „organice”, „fără aditivi”, „fără 
arome”, „subțiri” și al anumitor denumiri, 
ilustrații și semne figurative sau al altor 
semne. De asemenea, dimensiunea și 
aspectul țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea fi 
mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

Or. de

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 13 alineatul (2).
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Amendamentul 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea fi 
mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind caracteristicile legate de 
aspect ale avertismentelor, precum și 
privind anumite elemente ale aspectului 
ambalajului produselor din tutun, inclusiv 
mecanismul de deschidere. Ambalajul și 
produsele ar putea induce consumatorii în 
eroare, în special tinerii, sugerând că 
produsele sunt mai puțin dăunătoare. De 
exemplu, este cazul anumitor texte sau 
caracteristici, cum ar fi „conținut mic de 
gudron”, „ușoare”, „ultraușoare”, „slabe”, 
„naturale”, „organice”, „fără aditivi”, „fără 
arome”, „subțiri” și al anumitor denumiri, 
ilustrații și semne figurative sau al altor 
semne. De asemenea, dimensiunea și 
aspectul țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea fi 
mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat.

Or. it

Amendamentul 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) S-a dovedit că produsele din tutun 
conțin și emit numeroase substanțe 
nocive, precum și agenți cancerigeni 
cunoscuți ca fiind periculoși pentru 
sănătatea umană prin aprindere. Studiile 
științifice au dovedit în mod neechivoc că 
fumatul pasiv provoacă moarte, boală și 
invaliditate și că în special fătul și sugarii 
sunt expuși riscului prezentat de fumatul 
pasiv. Inhalarea fumului de tutun poate 
declanșa sau agrava boli ale căilor 
respiratorii. Avertismentele de sănătate ar 
trebui, prin urmare, să atragă atenția 
asupra riscurilor pentru sănătate ale 
fumatului pasiv.

Or. de

Justificare

Acest considerent se regăsește în Directiva 2001/37/CE. Ar trebui să existe avertismente 
textuale și vizuale care să atragă atenția asupra pericolului fumatului pasiv.

Amendamentul 154
Martina Anderson
în numele Grupului GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Studiile au demonstrat că 
standardizarea prezentării denumirii 
mărcii comerciale și a culorii pachetului 
(ambalarea neutră) face ambalajul mai 
puțin atractiv și sporește eficacitatea 
avertismentelor de sănătate, scăzând 
astfel incidența fumatului și consumul de 
tutun. Orientările de la articolele 11 și 13 
ale CCCT solicită părților să ia în 
considerare posibilitatea adoptării unor 
cerințe privind ambalarea neutră.
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Or. en

Justificare

Ambalajele produselor din tutun nu trebuie să fie atractive sau atrăgătoare, deoarece tutunul 
conține un produs letal. Publicitatea la produsele din tutun este interzisă în aproape toate 
locurile, iar ambalajele în sine ale produselor din tutun ar trebui și ele să intre sub incidența 
acestei interdicții. Această măsură este în concordanță cu recomandările formulate în 
orientările CCCT, care sunt în curs de implementare sau de analiză și în alte state din 
întreaga lume.


