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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].



PR\932973RO.doc 3/48 PE508.085v03-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................43

ANNEX ...............................................................................................................................47



PE508.085v03-00 4/48 PR\932973RO.doc

RO



PR\932973RO.doc 5/48 PE508.085v03-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 
membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor 
aferente
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0788),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0420/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, de către Camera Deputaților a Cehiei, 
Senatul Italiei, Parlamentul Suediei, Parlamentul Greciei, Camera Deputaților a Italiei, 
Parlamentul Portugaliei, Camera Deputaților a României și Parlamentul Danemarcei, în 
care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, cel al Comisiei pentru piața internă 
și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 0 din 0/0/0000, p. 0. /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C 0 din 0/0/0000, p. 0. /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legiferarea la nivelul Uniunii este 
necesară și pentru a pune în aplicare 
Convenția cadru pentru controlul tutunului 
a OMS (denumită în continuare „CCCT”) 
din mai 2003, la care Uniunea Europeană 
și statele membre sunt părți. Relevante 
sunt în special articolul 9 (reglementări 
privind conținuturile produselor din tutun), 
articolul 10 (reglementări privind 
comunicarea informațiilor referitoare la
produsele din tutun), articolul 11 
(ambalarea și etichetarea produselor din 
tutun), articolul 13 (publicitatea) și 
articolul 15 (comerțul ilicit cu produse din 
tutun). Un set de orientări pentru punerea 
în aplicare a dispozițiilor CCCT a fost 
adoptat prin consens în cadrul mai multor 
conferințe ale părților la CCCT cu sprijinul 
Uniunii și al statelor membre. 

(7) Legiferarea la nivelul Uniunii este 
necesară și pentru a pune în aplicare 
importanta Convenție-cadru pentru 
controlul tutunului a OMS (denumită în 
continuare „CCCT”) din mai 2003. Toate 
statele membre la nivel individual și 
Uniunea Europeană în ansamblu au 
semnat și au ratificat convenția și, prin 
urmare, sunt obligate în temeiul dreptului 
internațional să respecte dispozițiile 
Convenției CCCT. Relevante sunt în 
special articolul 9 (reglementări privind 
conținuturile produselor din tutun), 
articolul 10 (reglementări privind 
comunicarea informațiilor referitoare la 
produsele din tutun), articolul 11 
(ambalarea și etichetarea produselor din 
tutun), articolul 13 (publicitatea) și 
articolul 15 (comerțul ilicit cu produse din 
tutun). Un set de orientări pentru punerea 
în aplicare a dispozițiilor CCCT a fost 
adoptat prin consens în cadrul mai multor 
conferințe ale părților la CCCT cu sprijinul 
Uniunii și al statelor membre. 

Or. en

Justificare

CCCT a OMS reprezintă primul tratat internațional în materie de sănătate. Dispozițiile 
acesteia sunt opozabile din punct de vedere juridic statelor membre în același mod în care 
statelor membre le sunt opozabile normele OMC, de exemplu.



PR\932973RO.doc 7/48 PE508.085v03-00

RO

Amendamentul 2

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 
reducă pragurile maxime pentru emisii, 
luând în considerare toxicitatea lor sau 
potențialul lor de a provoca dependență. 

Or. en

Justificare

În viitor, Comisia ar trebui doar să reducă nivelurile de gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon (GNMC) și orice alte niveluri stabilite pentru emisiile toxice sau care provoacă 
dependență, în conformitate cu direcția standardelor internaționale.

Amendamentul 3

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 
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. 
Comisia ar trebui să monitorizeze cu 
atenție utilizarea tutunului pentru 
narghilea de către tineri, deoarece există 
dovezi din ce în ce mai numeroase despre 
utilizarea acestui tip de tutun în afara 
pieței vechi și tradiționale;
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Or. en

Justificare

Utilizarea narghilelelor în baruri și în cluburile de noapte este din ce în ce mai populară, iar 
utilizatorii nu sunt întotdeauna conștienți că aceste dispozitive conțin în mod normal tutun. 
Eurobarometrul arată că în rândul tinerilor și al studenților se înregistrează o utilizare mai 
frecventă a narghilelei decât în alte grupuri. 

Amendamentul 4

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 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. 

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații. 
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Dacă se folosesc avertismente de 
sănătate combinate, restul pachetului de 
produse din tutun ar trebui standardizat și 
nu ar trebui să aibă inscripționată nicio 
marcă, pentru a crește la maximum 
impactul avertismentului de sănătate. 
Dovezile arată că ambalajele 
standardizate sunt deosebit de eficiente în 
a-i împiedica pe tineri să se apuce de 
fumat.  

Or. en

Justificare

Ambalajul cu format standard „neutru” este oricum, dar nu neutru - cea mai mare parte a 
pachetului este acoperit cu avertismente de sănătate cu imagini, de dimensiuni mari, iar în 
Australia fondul este închis la culoare, maro-gălbui. În patru state membre există proceduri, 
în diverse stadii, prin care se analizează introducerea pachetelor cu format standard (UK, 
BE, FI și FR). Ambalajul complet standardizat este cel mai eficient mod de a elimina 
obstacolele în calea comerțului pe piața unică. Este, de asemenea, cea mai bună alegere 
pentru protecția consumatorilor:  ambalajul standardizat crește impactul avertismentelor de 
sănătate asupra celor care nu s-au apucat încă de fumat și este dovedit faptul că acesta este 
eficient în a-i descuraja pe tineri, în special, să se apuce de fumat. 

Amendamentul 6

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 

(23) Pentru toate avertismentele de 
sănătate ar trebui să se stabilească o 
dimensiune minimă pentru a le asigura 
vizibilitatea și eficiența, iar mecanismul 
de deschidere al pachetului nu ar trebui 
să afecteze în niciun fel vizibilitatea 
avertismentelor de sănătate. Ambalajul și 
produsele ar putea induce consumatorii în 
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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. 

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. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pe piață sunt introduse cantități 
considerabile de produse ilicite care nu 
respectă cerințele Directivei 2001/37/EC, 
existând indicii că aceste cantități ar putea 
crește. Astfel de produse subminează libera 
circulație a produselor conforme și 
protecția conferită de legislațiile de control 
al tutunului. În plus, CCCT obligă Uniunea 
să lupte împotriva produselor ilicite, ca 
parte a unei politici cuprinzătoare în 
materie de control al tutunului. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă ca pachetele 
unitare de produse din tutun să fie marcate 
în mod unic și sigur și ca circulația lor să 
fie înregistrată astfel încât aceste produse 
să poată fi urmărite și trasate în Uniune, iar 
conformitatea lor cu prezenta directivă să 

(26) Pe piață sunt introduse cantități 
considerabile de produse ilicite care nu 
respectă cerințele Directivei 2001/37/EC, 
existând indicii că aceste cantități ar putea 
crește. Astfel de produse subminează libera 
circulație a produselor conforme și 
protecția conferită de legislațiile de control 
al tutunului. În plus, CCCT obligă Uniunea 
să lupte împotriva produselor ilicite, ca 
parte a unei politici cuprinzătoare în 
materie de control al tutunului. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă ca pachetele 
de produse din tutun, precum și orice 
ambalaj exterior să fie marcate în mod 
unic și sigur și ca circulația lor să fie 
înregistrată astfel încât aceste produse să 
poată fi urmărite și trasate în Uniune, iar 
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poată fi monitorizată și mai bine asigurată. 
În plus, ar trebui să se prevadă introducerea 
unor caracteristici de securitate care să 
faciliteze verificarea autenticității 
produselor. 

conformitatea lor cu prezenta directivă să 
poată fi monitorizată și mai bine asigurată. 
În plus, ar trebui să se prevadă introducerea 
unor caracteristici de securitate care să 
faciliteze verificarea autenticității 
produselor. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale
prezentei directive. Sunt necesare 
reglementări comune privind un sistem de 
notificare pentru a se asigura că prezenta 
directivă își realizează complet obiectivele. 
Dispoziția privind notificarea vânzărilor 
transfrontaliere la distanță de tutun din 
prezenta directivă ar trebui să fie aplicată 
în pofida procedurii de notificare stabilite 
în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale. 
Vânzările la distanță de produse din 
tutun, de la întreprinderi la consumatori, 
sunt reglementate și prin Directiva 
97/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 1997 privind 
protecția consumatorilor cu privire la 

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun ar trebui interzise 
deoarece facilitează accesul tinerilor la 
produsele din tutun și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele prezentei 
directive.



PE508.085v03-00 12/48 PR\932973RO.doc

RO

contractele la distanță, care va fi înlocuită 
începând cu data de 13 iunie 2014 de 
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Evaluarea de impact realizată de Comisie arată că vânzările transfrontaliere pe internet sunt 
în principal motivate de : (1) prețurile mici oferite pentru produse ilicite/contrafăcute sau (2) 
exploatarea ilegală a diferitelor regimuri fiscale naționale. Aceasta cauzează denaturarea 
concurenței, iar comercianții cu amănuntul, în special cei care își au sediul în state membre 
cu un nivel de impozitare mai ridicat, trebuie să concureze cu prețurile reduse practicate de 
comercianții cu amănuntul de pe internet, care cel mai adesea acționează ilegal.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Distribuirea gratuită de produse din 
tutun are loc în continuare în unele state 
membre prin intermediul unor puncte 
online de vânzare cu amănuntul și în 
locuri publice. Dat fiind că această 
practică vizează tinerii și are potențial de 
a recruta noi fumători, ea ar trebui 
interzisă. 

Or. en

Justificare

Distribuirea promoțională gratuită de țigarete în cluburile de noapte și pe plaje etc. vizează 
tinerii și nu trebuie tolerată.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate,
morbiditate și handicap, iar consumul lor ar 
trebui să fie limitat. Prin urmare, este 
important să se monitorizeze evoluțiile în 
ceea ce privește noile categorii de produse 
din tutun. Fabricanții și importatorii ar 
trebui să fie obligați să notifice noile
categorii de produse din tutun, fără a 
aduce atingere competenței statelor 
membre de a le interzice sau de a le 
autoriza. Comisia ar trebui să 
monitorizeze situația și să transmită un 
raport la 5 ani de la termenul de 
transpunere a prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă. 

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 
morbiditate și handicap, iar consumul lor ar 
trebui să fie limitat. Prin urmare, este 
important să existe o autorizare 
preliminară pentru toate noile categorii de 
produse din tutun. Fabricanții și 
importatorii ar trebui să fie obligați să 
solicite o autorizație de comercializare 
pentru noile categorii de produse din tutun. 

Or. en

Justificare

Produsele din tutun sunt extrem de dăunătoare pentru sănătatea publică și nu ar trebui 
permise pe piață fără o autorizare prealabilă din partea autorităților publice.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive, în special în ceea ce privește 
formatul raportării referitoare la 
ingrediente, determinarea produselor cu 
arome caracteristice sau cu niveluri 
crescute de toxicitate și de potențial de 
dependență, precum și metodologia pentru 

(37) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive, în special în ceea ce privește 
formatul raportării referitoare la 
ingrediente, determinarea produselor cu 
arome caracteristice sau cu niveluri 
crescute de toxicitate și de potențial de a 
provoca dependență ar trebui să i se acorde 
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a stabili dacă un produs din tutun are sau 
nu aromă caracteristică, ar trebui să i se 
acorde Comisiei competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Comisiei competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Detaliile privind oportunitatea și modalitatea creării de grupuri independente de testare care 
să stabilească dacă un produs din tutun are sau nu o aromă caracteristică s-ar putea stabili 
în mod mai adecvat prin intermediul actelor delegate, nu al actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru ca directiva să fie pe deplin 
operațională și pentru a ține pasul cu 
evoluțiile tehnice, științifice și 
internaționale în materie de fabricare, 
consum și reglementare a produselor din 
tutun, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în special 
în ceea ce privește adoptarea și adaptarea 
cantităților maxime pentru emisii și a 
metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurile maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea, 
potențialul de dependență sau 
atractivitatea, utilizarea avertismentelor de 
sănătate, a identificatorilor unici și a 
caracteristicilor de securitate în etichetare 
și ambalare, definirea elementelor esențiale 
în contractele de stocare a datelor cu părți 
terțe independente, revizuirea anumitor 
exonerări acordate produselor din tutun 
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, precum și 
revizuirea nivelurilor de nicotină din 

(38) Pentru ca directiva să fie pe deplin 
operațională și pentru a ține pasul cu 
evoluțiile tehnice, științifice și 
internaționale în materie de fabricare, 
consum și reglementare a produselor din 
tutun, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în special 
în ceea ce privește adoptarea și adaptarea 
cantităților maxime pentru emisii și a 
metodelor de măsurare a acestora, 
stabilirea nivelurile maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea, 
potențialul de a provoca dependență sau 
atractivitatea, metodologia pentru a stabili 
dacă un produs din tutun are sau nu o 
aromă caracteristică, utilizarea 
avertismentelor de sănătate, a 
identificatorilor unici și a caracteristicilor 
de securitate în etichetare și ambalare, 
definirea elementelor esențiale în 
contractele de stocare a datelor cu părți 
terțe independente, revizuirea anumitor 
exonerări acordate produselor din tutun 
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produsele care conțin nicotină. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, precum și 
revizuirea nivelurilor de nicotină din 
produsele care conțin nicotină. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 37.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Un stat membru care consideră că este 
necesar să mențină dispoziții naționale mai 
stricte în cazul unor aspecte care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
ar trebui să aibă posibilitatea să procedeze 
în acest sens, pentru toate produsele 
similare, pe baza unor necesități prioritare 
din sfera protejării sănătății publice. Un 
stat membru ar trebui, de asemenea, să aibă 
posibilitatea să introducă dispoziții mai 
stricte, aplicabile tuturor produselor 
similare, din motive specifice respectivului 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile să 
fie justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Dispozițiile naționale 
mai stricte ar trebui să fie necesare și 
proporționale, să nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricție 
disimulată a comerțului dintre statele 
membre. Dispozițiile naționale mai stricte 

(40) Un stat membru care consideră că este 
necesar să mențină dispoziții naționale mai 
stricte în cazul unor aspecte care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
ar trebui să aibă posibilitatea să procedeze 
în acest sens, pentru produsele interne și 
importate deopotrivă, pe baza unor 
necesități prioritare legate de protejarea
sănătății publice. Un stat membru ar trebui, 
de asemenea, să aibă posibilitatea să 
introducă dispoziții mai stricte, aplicabile 
deopotrivă tuturor produselor interne și 
importate, din motive specifice 
respectivului stat membru și cu condiția ca 
dispozițiile să fie justificate prin 
necesitatea de a proteja sănătatea publică. 
Dispozițiile naționale mai stricte ar trebui 
să fie necesare și proporționale, să nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară sau o restricție disimulată a 
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necesită notificare prealabilă și aprobare 
din partea Comisiei, ținând seama de 
nivelul înalt de protecție a sănătății atins 
prin prezenta directivă. 

comerțului dintre statele membre. 
Dispozițiile naționale mai stricte necesită 
notificare prealabilă și aprobare din partea 
Comisiei, ținând seama de nivelul înalt de 
protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă. 

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că statele membre au libertatea de a menține sau de a introduce 
norme naționale mai stricte în domeniile vizate de prezenta directivă, atât timp cât aceste 
norme sunt justificate și aprobate în mod corespunzător. Aceste norme mai stricte ar trebui să 
se aplice și produselor importate.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre ar trebui să-și păstreze 
libertatea de a menține sau de a introduce 
acte legislative naționale care să se aplice 
tuturor produselor similare pentru aspecte 
care nu intră sub incidența prezentei 
directive, cu condiția să fie compatibile cu 
tratatul și să nu pericliteze aplicare 
integrală a prezentei directive. În 
consecință, statele membre ar putea, de 
exemplu, să mențină sau să introducă 
dispoziții de standardizare a ambalajelor 
produselor din tutun, cu condiția ca 
dispozițiile respective să fie compatibile cu 
tratatul, cu obligațiile în raport cu OMC și 
să nu afecteze aplicarea integrală a 
prezentei directive. O notificare prealabilă 
este necesară pentru reglementările de 
ordin tehnic în temeiul Directiva 98/34/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 
de furnizare de informații în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale . 

(41) Statele membre ar trebui să-și păstreze 
libertatea de a menține sau de a introduce 
acte legislative naționale care să se aplice 
deopotrivă tuturor produselor interne sau 
importate pentru aspecte care nu intră sub 
incidența prezentei directive, cu condiția să 
fie compatibile cu tratatul și să nu 
pericliteze aplicare integrală a prezentei 
directive. În consecință, statele membre ar 
putea, de exemplu, să mențină sau să 
introducă dispoziții de standardizare a 
ambalajelor produselor din tutun, altele 
decât țigaretele și tutunul de rulat, cu 
condiția ca dispozițiile respective să fie 
compatibile cu tratatul, cu obligațiile în 
raport cu OMC și să nu afecteze aplicarea 
integrală a prezentei directive. O notificare 
prealabilă este necesară pentru 
reglementările de ordin tehnic în temeiul 
Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 1998 
referitoare la procedura de furnizare de 
informații în domeniul standardelor, 
reglementărilor tehnice și al normelor 
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privind serviciile societății informaționale .

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că statele membre au libertatea de a menține sau de a introduce 
norme naționale mai stricte și în domeniile neacoperite de prezenta directivă, atât timp cât 
acestea sunt justificate în mod corespunzător. Aceste norme mai stricte ar trebui să se aplice 
și produselor importate.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) vânzările transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun; 

(d) interzicerea vânzărilor transfrontaliere 
la distanță de produse din tutun; 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 16.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obligația de notificare pentru noile 
categorii de produse din tutun;

(e) obligația de obținere a unei autorizații 
prealabile pentru noile categorii de 
produse din tutun;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 17.



PE508.085v03-00 18/48 PR\932973RO.doc

RO

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

pentru a facilita funcționarea pieței interne 
de tutun și de produse aferente, vizând un 
nivel înalt de protecție a sănătății.

pentru a respecta angajamentele asumate 
prin Convenția-cadru pentru controlul 
tutunului a OMS și pentru a facilita 
funcționarea pieței interne de tutun și de 
produse aferente, vizând un nivel înalt de 
protecție a sănătății, în special pentru 
tineri.

Or. en

Justificare

Scopul directivei este armonizarea actelor legislative pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne. Dar în alegerea direcției de armonizare, factorul decisiv a fost garantarea unui înalt 
nivel de protecție a sănătății publice, în special pentru tineri, precum și punerea în aplicare a 
standardelor convenite la nivel internațional. 

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cantitățile maxime 
menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel internațional.

(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a reduce cantitățile maxime 
menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel internațional.

Or. en

Justificare

În viitor, Comisia ar trebui doar să reducă nivelurile de gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon (GNMC), în conformitate cu direcția standardelor internaționale.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele. Luând în 
considerare standardele convenite la nivel 
internațional, în cazul în care sunt 
disponibile, precum și dovezile științifice și 
cantitățile notificate de statele membre, 
Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adopta și adapta cantitățile 
maxime pentru alte emisii ale țigaretelor și 
pentru emisiile produselor din tutun altele 
decât țigaretele, care cresc într-o măsură 
apreciabilă efectele toxice sau potențialul 
de dependență ale produselor din tutun 
peste pragul toxicității și al potențialului de 
dependență determinat de cantitățile de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon stabilite la alineatul (1).

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.  Luând 
în considerare standardele convenite la 
nivel internațional, în cazul în care sunt 
disponibile, precum și dovezile științifice și 
cantitățile notificate de statele membre, 
Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adopta și pentru a reduce
cantitățile maxime pentru alte emisii ale 
țigaretelor și pentru emisiile produselor din 
tutun altele decât țigaretele, care cresc într-
o măsură apreciabilă efectele toxice sau 
potențialul de a provoca dependență ale 
produselor din tutun peste pragul toxicității 
și al potențialului de dependență determinat 
de cantitățile de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon stabilite la alineatul (1).

Or. en

Justificare

În viitor, Comisia ar trebui doar să reducă orice alte niveluri stabilite pentru emisiile toxice 
sau care provoacă dependență, în conformitate cu direcția standardelor internaționale.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cantitățile de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon ale țigaretelor se 
măsoară pe baza standardelor ISO 4387 
pentru gudron, 10315 pentru nicotină și 
8454 pentru monoxid de carbon.

(1) Cantitățile de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon ale țigaretelor se 
măsoară pe baza standardelor ISO 4387 
pentru gudron, 10315 pentru nicotină și 
8454 pentru monoxid de carbon.
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Precizia indicațiilor referitoare la gudron și
nicotină se verifică în conformitate cu 
standardul ISO 8243. 

Precizia indicațiilor referitoare la gudron,
nicotină și monoxid de carbon se verifică 
în conformitate cu standardul ISO 8243.

Or. en

Justificare

Acest standard internațional se utilizează deja pentru a măsura acuratețea indicațiilor 
referitoare la monoxidul de carbon.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură difuzarea 
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (1) pe un site internet dedicat, 
care este accesibil publicului general. În 
acest sens, statele membre țin seama în 
mod corespunzător de necesitatea de a 
proteja informațiile care constituie un 
secret comercial. 

(2) Statele membre asigură difuzarea
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (1) pe un site internet accesibil 
publicului larg. În acest sens, statele 
membre țin seama în mod corespunzător de 
necesitatea de a proteja informațiile care 
constituie un secret comercial. 

Or. en

Justificare

Unele state membre au deja site-uri de internet dedicate controlului tutunului. Acest 
amendament clarifică faptul că respectivele state membre nu trebuie să creeze site-uri noi.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre solicită 
producătorilor și importatorilor să facă 
publice cheltuielile pentru publicitate, 
promovare și sponsorizare suportate în 
fiecare stat membru, anual și începând cu 
anul calendaristic întreg care urmează 
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după cel în care intră în vigoare prezenta 
directivă. 

Or. en

Justificare

Conform dispozițiilor de la articolul 13 din CCCT a OMS. Aceste cifre nu sunt actualmente 
disponibile în UE.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia analizează toate informațiile 
prezentate în temeiul prezentului articol 
(în special informațiile legate de 
potențialul de a provoca dependență și 
toxicitatea ingredientelor, cercetarea de 
piață și datele legate de vânzări) și 
prezintă periodic un raport Parlamentului 
European și Consiliului în care rezumă 
principalele constatări.

Or. en

Justificare

Va fi pentru prima dată când organismele de reglementare vor avea la dispoziție informații 
atât de numeroase. Ar fi util să se facă o analiză în cazul în care vor exista învățăminte care 
s-ar putea reține pentru viitoarele politici de control al tutunului.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Taxele practicate de statele membre 
pentru primirea, stocarea, prelucrarea, 
analizarea și publicarea informațiilor 
transmise lor în temeiul prezentului articol,
dacă este cazul, nu depășesc costurile 

(6) Taxele practicate de statele membre 
pentru primirea, stocarea, prelucrarea, 
analizarea și publicarea informațiilor 
transmise lor în temeiul prezentului articol 



PE508.085v03-00 22/48 PR\932973RO.doc

RO

aferente activităților respective. sunt proporționale.

Or. en

Justificare

Cerința privind taxele menționată mai sus ar trebui să fie în concordanță cu dispozițiile de la 
articolul 17.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (1). Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21.

(2) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (1) și dacă are, prin 
urmare, interdicție de a circula pe piața 
unică. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 21. 

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica acest lucru prin adoptarea unui act de punere în aplicare, Comisia 
prelungește interdicția pentru un anumit produs pentru toată piața unică. 

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, reglementări 
uniforme privind procedurile pentru a 
determina dacă un produs din tutun intră 
sau nu sub incidența alineatului (1). Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate, criteriile și procedurile detaliate
pentru a determina dacă un produs din 
tutun intră sau nu sub incidența alineatului 
(1). Actele delegate respective se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
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în conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 21.

articolul 22.

Or. en

Justificare

Detaliile privind oportunitatea și modalitatea creării de grupuri independente de testare care 
să stabilească dacă un produs din tutun are sau nu o aromă caracteristică s-ar putea stabili 
în mod mai adecvat prin intermediul actelor delegate, nu al actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

(7) Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc la momentul 
consumului efectele toxice sau potențialul 
de dependență al unui produs din tutun.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (7). Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21 și se bazează pe 

(8) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (7) și dacă are, prin 
urmare, interdicție de a circula pe piața 
unică. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
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cele mai recente dovezi științifice. procedura de examinare menționată la 
articolul 21 și se bazează pe cele mai 
recente dovezi științifice.

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica acest lucru prin adoptarea unui act de punere în aplicare, Comisia 
prelungește interdicția pentru un anumit produs pentru toată piața unică. 

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care dovezile științifice și 
experiența dobândită în aplicarea 
dispozițiilor de la alineatele (7) și (8) 
indică faptul că un anumit aditiv sau o 
anumită cantitate de aditiv amplifică în 
mod apreciabil la momentul consumului 
efectul toxic sau potențialul de dependență 
al unui produs din tutun, Comisia are 
competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a stabili 
niveluri maxime pentru aditivii respectivi.

(9) În cazul în care dovezile științifice și 
experiența dobândită în aplicarea 
dispozițiilor de la alineatele (7) și (8) 
indică faptul că un anumit aditiv sau o 
anumită cantitate de aditiv amplifică la 
momentul consumului efectul toxic sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun, Comisia are competența să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a stabili niveluri 
maxime pentru aditivii respectivi.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
avertismentele de sănătate de pe 
principalele suprafețe ale pachetului unitar
sau ale oricărui ambalaj exterior sunt 

(4) Statele membre se asigură că 
avertismentele de sănătate de pe 
principalele suprafețe ale pachetului sau ale 
oricărui ambalaj exterior sunt integral 
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integral vizibile, inclusiv prin faptul că nu 
sunt ascunse parțial sau total sau 
întrerupte prin înfășurări, pungi, 
învelitori, cutii sau alte dispozitive atunci 
când produsele din tutun sunt introduse
pe piață. 

vizibile și adoptă normele necesare pentru 
a preveni introducerea pe piață a oricărui 
tip de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie 
sau alt dispozitiv care ascunde parțial sau 
integral sau întrerupe afișarea 
avertismentelor de sănătate.

Or. en

Justificare

Ar trebui luate măsuri pentru a garanta că avertismentele de sănătate sunt clar vizibile 
pentru public.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini; 

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I și o fotografie color 
corespunzătoare specificată în galeria de 
imagini din anexa I; 

Or. en

Justificare

pentru a corecta o omisiune de redactare

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment 
de sănătate combinat, disponibil pentru a 
fi utilizat într-un an dat, este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă. 
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Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că fiecare dintre cele paisprezece avertismente de sănătate 
combinate disponibile pentru a fi utilizate într-un an dat apar, în măsura posibilului, în mod 
egal pe fiecare marcă de țigarete sau de tutun de rulat. 

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Ambalajul cu format standard „neutru” este oricum, dar nu neutru - cea mai mare parte a 
pachetului este acoperit cu avertismente de sănătate cu imagini, de dimensiuni mari, iar în 
Australia fondul este închis la culoare, maro-gălbui. În patru state membre există proceduri, 
în diverse stadii, prin care se analizează introducerea pachetelor cu format standard (UK, 
BE, FI și FR). Ambalajul complet standardizat este cel mai eficient mod de a elimina 
obstacolele în calea comerțului pe piața unică. Este, de asemenea, cea mai bună alegere 
pentru protecția consumatorilor:  ambalajul standardizat crește impactul avertismentelor de 
sănătate asupra celor care nu s-au apucat încă de fumat și este dovedit faptul că acesta este 
eficient în a-i descuraja pe tineri, în special, să se apuce de fumat.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pe produsul din tutun în sine nu apar 
mărci comerciale sau alte mărci. 

Or. en
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Justificare

Branding-ul sau alte elemente de design (de exemplu decorațiunile florale) nu ar trebui 
permise pe țigaretele individuale.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma, dimensiunea și 
culoarea de fond a pachetelor, precum și 
la tipul și dimensiunea caracterelor care 
se utilizează pentru numele mărcii și 
pentru orice variantă de denumire.

Or. en

Justificare

Ambalajul cu format standard „neutru” este oricum, dar nu neutru - cea mai mare parte a 
pachetului este acoperit cu avertismente de sănătate cu imagini, de dimensiuni mari, iar în 
Australia fondul este închis la culoare, maro-gălbui. În patru state membre există proceduri, 
în diverse stadii, prin care se analizează introducerea pachetelor cu format standard (UK, 
BE, FI și FR). Ambalajul complet standardizat este cel mai eficient mod de a elimina 
obstacolele în calea comerțului pe piața unică. Este, de asemenea, cea mai bună alegere 
pentru protecția consumatorilor:  ambalajul standardizat crește impactul avertismentelor de 
sănătate asupra celor care nu s-au apucat încă de fumat și este dovedit faptul că acesta este 
eficient în a-i descuraja pe tineri, în special, să se apuce de fumat. 

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
pachetele unitare de produse din tutun sunt 

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
elementele unice de identificare ale 
pachetelor individuale sunt corelate cu 
identificatorul unic de pe ambalajul 
exterior. Orice modificare a legăturii 
dintre pachetele individuale și 
identificatorul unic de pe ambalajul 
exterior este menționată în baza de date 
de la alineatul (6).

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toți 
operatorii economici implicați în comerțul 
cu produse din tutun de la fabricanți până 
la ultimul operator economic înainte de 
primul punct de vânzare cu amănuntul, 
înregistrează intrarea tuturor pachetelor 
unitare aflate în posesia lor, precum și 
toate mișcările intermediare și ieșirea finală 
din posesia lor. Această obligație poate fi 
îndeplinită prin înregistrarea în formă 
agregată, de exemplu, a ambalajelor 
exterioare, cu condiția ca urmărirea și 
trasarea pachetelor unitare să fie în 
continuare posibilă. 

(3) Statele membre se asigură că toți 
operatorii economici implicați în comerțul 
cu produse din tutun de la fabricanți până 
la ultimul operator economic înainte de 
primul punct de vânzare cu amănuntul, 
înregistrează intrarea tuturor pachetelor și a 
ambalajelor exterioare aflate în posesia 
lor, precum și toate mișcările intermediare 
și ieșirea finală din posesia lor și transmit 
datele electronic la unitatea de stocare a 
datelor conform alineatului (6). Această 
obligație poate fi îndeplinită prin 
înregistrarea în formă agregată, de 
exemplu, a ambalajelor exterioare, cu 
condiția ca urmărirea și trasarea pachetelor 
unitare să fie în continuare posibilă.

Or. en

Justificare

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



PR\932973RO.doc 31/48 PE508.085v03-00

RO

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că fabricanții 
și importatorii de produse din tutun încheie 
contracte de stocare de date cu părți terțe 
independente, care găzduiesc unitatea de 
stocare de date pentru datele referitoare la 
fabricantul și importatorul în cauză. 
Unitate de stocare de date este localizată 
fizic pe teritoriul Uniunii. Caracterul 
adecvat al părții terțe, în particular 
independența sa și capacitățile sale tehnice, 
precum și al contractului, se autorizează și 
se monitorizează de către un auditor extern, 
care este propus și remunerat de către 
fabricantul de produse din tutun și autorizat 
de Comisie. Statele membre se asigură că 
unitățile de stocare de date sunt complet 
transparente și oferă acces permanent 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei și părții terțe 
independente. În cazuri justificate în mod 
corespunzător, statele membre sau Comisia 
pot oferi fabricanților sau importatorilor 
acces la aceste informații, cu condiția ca 
informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial să rămână protejate în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
legislațiile relevante naționale și ale 
Uniunii.

(6) Statele membre se asigură că fabricanții 
și importatorii de produse din tutun încheie 
contracte de stocare de date cu părți terțe 
independente, care găzduiesc unitatea de 
stocare de date pentru datele referitoare la 
fabricantul și importatorul în cauză. 
Unitate de stocare de date este localizată 
fizic pe teritoriul Uniunii. Părțile terțe 
independente sunt libere de interese 
comerciale și de alte interese directe în 
industria tutunului și în alte industrii 
înrudite. Caracterul adecvat al părții terțe, 
în particular independența sa și capacitățile 
sale tehnice, precum și al contractului, se 
autorizează și se monitorizează de către 
Comisie, asistată de un auditor extern 
independent, care este remunerat de către 
fabricantul de produse din tutun și autorizat 
de Comisie. Statele membre se asigură că 
unitățile de stocare de date sunt complet 
transparente și oferă acces permanent 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei și părții terțe 
independente. În cazuri justificate în mod 
corespunzător, statele membre sau Comisia 
pot oferi fabricanților sau importatorilor 
acces la aceste informații, cu condiția ca 
informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial să rămână protejate în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
legislațiile relevante naționale și ale 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura existența unei bariere între organizația care stochează datele și industria 
tutunului și pentru a asigura deplina independență a respectivei organizații ar trebui 
instituite măsuri suplimentare de securitate.
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Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pe lângă identificatorul unic, statele 
membre solicită ca toate pachetele unitare 
de produse din tutun care sunt introduse pe 
piață să poarte o caracteristică de securitate 
vizibilă și inviolabilă, de cel puțin 1 cm², 
care este tipărită sau fixată astfel încât să 
nu poată fi îndepărtată, indelebil și în 
niciun fel ascunsă sau întreruptă, inclusiv 
prin intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau al altor elemente 
impuse prin legislație. 

(8) Pe lângă identificatorul unic, statele 
membre solicită ca toate pachetele unitare 
de produse din tutun care sunt introduse pe 
piață să poarte o caracteristică de securitate 
vizibilă și inviolabilă, precum și una 
invizibilă, de cel puțin 1 cm², care este 
tipărită sau fixată astfel încât să nu poată fi 
îndepărtată, indelebil și în niciun fel 
ascunsă sau întreruptă, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale și al 
marcajelor de preț sau al altor elemente 
impuse prin legislație. 

Or. en

Justificare

Caracteristicile invizibile de securitate ar face mai dificilă contrafacerea produselor. Cu 
toate acestea, dat fiind faptul că doar autoritățile ar putea verifica respectivele caracteristici 
invizibile, elementele de securitate ar trebui să aibă atât elemente vizibile, cât și elemente 
invizibile, la fel cu sistemele utilizate pentru țigarete în Regatul Unit, Turcia, Brazilia și 
Malaysia.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre obligă punctele de 
vânzare cu amănuntul care intenționează
să se angajeze în vânzări transfrontaliere la 
distanță către consumatori situați în 
Uniune să se înregistreze la autoritățile 
competente din statul membru în care este 
stabilit punctul de vânzare cu amănuntul 
și în statul membru în care este situat 
consumatorul efectiv sau potențial.
Punctele de vânzare cu amănuntul 

(1) Statele membre interzic punctelor de 
vânzare cu amănuntul care își au sediul pe 
teritoriul lor să se angajeze în vânzări 
transfrontaliere la distanță. 
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stabilite în afara Uniunii trebuie să se 
înregistreze la autoritățile competente din 
statul membru în care este situat 
consumatorul efectiv sau potențial. Toate 
punctele de vânzare cu amănuntul care 
intenționează să se angajeze în vânzări 
transfrontaliere la distanță transmit cel 
puțin următoarele informații autorităților 
competente:
(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun; 
(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale; 
(c) adresa site-ului sau a site-urilor de 
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

Or. en

Justificare

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Distribuirea promoțională gratuită de țigarete în cluburile de noapte și pe plaje etc. vizează 
tinerii și nu trebuie tolerată.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.
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Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.

Or. en

Justificare

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers.
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Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

Autorizația prealabilă de introducere pe 
piață pentru noile categorii de produse din 
tutun

Or. en

Justificare

Organismele de reglementare ar trebui să poată, dacă este necesar, să împiedice 
comercializarea viitoarelor noi categorii de produse din tutun. 

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Statele membre acordă autorizație 
prealabilă de introducere pe piață pentru 
orice nouă categorie de produse din tutun. 
În acest scop, statele membre instituie un 
sistem de autorizare și solicită onorarii 
proporționale. 

Or. en

Justificare

Organismele de reglementare ar trebui să poată, dacă este necesar, să împiedice 
comercializarea viitoarelor noi categorii de produse din tutun. 
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Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
depună o cerere la autoritățile competente 
din statele membre pentru orice nouă 
categorie de produse din tutun pe care 
intenționează să o introducă pe piețele din 
statele membre în cauză. Cererea se 
depune în format electronic și cuprinde o 
descriere detaliată a produsului în cauză, 
precum și informații privind ingredientele 
și emisiile în conformitate cu articolul 5.
Fabricanții și importatorii care solicită o 
autorizație de comercializare pentru o 
nouă categorie de produse din tutun 
furnizează, de asemenea, autorităților 
competente în cauză:

Or. en

Justificare

Organismele de reglementare ar trebui să poată, dacă este necesar, să împiedice 
comercializarea viitoarelor noi categorii de produse din tutun. 

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. 

Or. en

Justificare

Organismele de reglementare ar trebui să poată, dacă este necesar, să împiedice 
comercializarea viitoarelor noi categorii de produse din tutun. 

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, statele membre stabilesc 
reglementări privind sancțiunile aplicabile 
în cazul încălcării dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive și 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea sancțiunilor. Sancțiunile stabilite 
sunt efective, proporționale și descurajante.

(3) De asemenea, statele membre stabilesc 
reglementări privind sancțiunile aplicabile 
în cazul încălcării dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive și 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea sancțiunilor. Sancțiunile stabilite 
sunt efective, proporționale și descurajante. 
Orice sancțiuni financiare aplicabile 
pentru încălcarea intenționată a 
dispozițiilor compensează avantajele 
economice vizate prin încălcarea 
dispozițiilor.

Or. en

Justificare

Sancțiunile financiare ar trebui să fie cel puțin egale cu profiturile realizate. Acest principiu a 
fost inclus și în propunerile legislative din alte domenii, de exemplu reciclarea navelor și 
revizuirea legislației referitoare la controalele oficialele în contextul scandalului cărnii de 
cal.
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Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 17.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

constituie sau nu un mijloc de discriminare 
arbitrară sau o restricționare mascată a 
comerțului dintre statele membre. În 
absența unei decizii a Comisiei în acest 
termen, dispozițiile naționale sunt 
considerate aprobate. 

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că, atunci când statele membre decid să mențină sau să introducă 
norme naționale mai stricte, acestea ar trebui să se aplice și produselor importate.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că, atunci când statele membre decid să mențină sau să introducă 
norme naționale mai stricte, acestea ar trebui să se aplice și produselor importate.
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Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 26 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produse din tutun; eliminat

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Sunt aproape doisprezece ani de când UE a adoptat actuala Directivă privind produsele din 
tutun. Această directivă a introdus o serie de măsuri pentru controlul tutunului, printre care: 

 interzicerea unor termeni precum „ușoare” sau „slabe”, care ar putea induce fumătorii 
în eroare făcându-i să creadă că un produs este mai puțin dăunător decât altele;

 nivelurile maxime de gudron, nicotină și monoxid de carbon (GNMC);
 cerințele de raportare privind ingredientele;
 avertismentele de sănătate cu o dimensiune minimă pentru toate produsele din tutun, 

cu excepția produselor din tutun nefumigene, care trebuie să poarte un avertisment de 
sănătate general;

 un set comun de imagini de avertizare pe care statele membre pot alege să le 
folosească pe pachete.

Actuala directivă a fost contestată din punct de vedere juridic de către companiile de tutun, 
dar instanțele au susținut validitatea directivei.   

Fumatul și sănătatea: provocarea de a-i împiedica pe tineri să fumeze

În ultimii doisprezece ani, fumatul a rămas în UE principala cauză de deces care poate fi 
prevenită și ucide anual circa 700 000 de persoane. Măsurile luate de-a lungul anilor 
împotriva fumatului au dat roade: în ultimul deceniu, numărul fumătorilor din UE a scăzut de 
la aproape 40% în UE 15 în 2002 la 28% în UE 27 în 2012.

Cu toate acestea, incidența fumătorilor în rândul tinerilor (15-25 de ani) este de 29%, 
procentul fiind mai mare decât cel de la nivelul global al populației.  Știm că și copiii, nu doar 
adulții, se apucă de fumat: 70% dintre fumători încep înainte de a împlini 18 ani, iar mulți o 
fac chiar la vârste mai fragede. O anchetă recentă a OMS referitoare la tendința în materie de 
fumat în rândul adolescenților de 15 ani arată o tendință și mai îngrijorătoare: în timp ce în 
perioada 2001-2005 tendința în materie de fumat era descrescătoare în majoritatea 
covârșitoare a țărilor, în perioada mai recentă care a făcut obiectul anchetei, 2005-2010, 
incidența fumatului în rândul băieților a fost crescătoare în 14 țări și crescătoare în rândul 
fetelor în 9 țări. Comisia Europeană este, prin urmare, îndreptățită ca, în cadrul noului proiect 
de directivă privind produsele din tutun, să își concentreze o mare parte din atenție pe măsuri 
care să îi împiedice pe tineri să fumeze, cum ar fi avertismente de sănătate mai dure și 
interzicerea pachetelor și a aromelor care pot fi atractive în special pentru tineri.

Convenția-cadru pentru controlul tutunului (CCCT) a OMS - un nou mediu 
internațional

Un eveniment-cheie pe plan internațional care a avut loc de la ultima DPT a fost adoptarea de 
către UE în ansamblu și de către toate statele sale membre la nivel individual a Convenției-
cadru pentru controlul tutunului (CCCT) a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).  Această 
convenție opozabilă din punct de vedere juridic, care a intrat în vigoare în 2005, are 176 de 
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semnatari și obligă părțile să reducă cererea și oferta de produse din tutun și să protejeze 
politicile de control al tutunului de influența industriei. Convenția propune o gamă de măsuri 
printre care orientări privind dimensiunea minimă a avertismentelor de sănătate, 
avertismentele obligatorii cu imagini și restricții aplicate ambalajelor care cresc atractivitatea 
produselor din tutun. Statele membre au răspuns cu propriile propuneri de punere în aplicare a 
CCCT : în 14 state membre există pachete cu număr minim de 20 de țigarete (AT, CZ, DK, 
EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), avertismentele ilustrate sunt folosite în 10 state 
membre (BE, RO,UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), mesajele privind renunțarea la fumat 
sunt obligatorii în patru state membre (BE, FR, NL, SI) și opționale în alte nouă state (AT, 
DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Aceste diferențe care apar la nivel de reglementare și 
nevoia de punere în aplicare a CCCT au determinat Parlamentul și Consiliul să solicite în mai 
multe rânduri Comisiei revizuirea actualei Directive DPT.

CCCT a determinat și alte țări terțe să își înăsprească reglementările în domeniul tutunului.  
Este binecunoscut cazul Australiei care a adoptat pachetele integral standardizate („neutre”) în 
noiembrie 2011 și care, în august 2012, a câștigat în instanță procesul împotriva companiilor 
de tutun. Noua Zeelandă a declarat că va urma exemplul Australiei, iar guvernul Regatului 
Unit se află în prezent în consultări cu privire la această măsură. Dar multe alte țări sunt 
avansate față de UE în materie de legislație de control al tutunului. În 63 de țări sunt 
obligatorii avertismentele ilustrate. În Brazilia au fost interzise orice fel de arome și alți 
aditivi; la fel s-a întâmplat în Canada, cu excepția mentolului. În SUA au fost interzise toate 
aromele caracteristice cu excepția mentolului. Incidența fumătorilor în Brazilia, cu puțin sub 
15%, este la jumătate din procentul mediu înregistrat în UE. Procentele din Canada (17%) și 
din SUA (18,9%) sunt, de asemenea, cu mult sub cele înregistrate în UE.

Principalele schimbări propuse în proiectul de directivă

Ingrediente:  ideea principală a abordării în cadrul revizuirii DPT este aceea că produsele din 
tutun ar trebui să arate și să aibă gust de tutun. Prin urmare, propunerea interzice toate așa-
numitele „arome caracteristice” din țigarete, tutun de rulat și tutunul nefumigen. Printre 
exemplele de arome se numără ciocolata, aromele de fructe și mentolul. Se interzic, de 
asemenea, alți aditivi precum vitaminele, care ar putea crea impresia că un produs are un efect 
benefic asupra sănătății sau este mai puțin dăunător. Propunerea nu interzice aditivii care sunt 
considerați esențiali pentru producția de tutun și scutește de aceste interdicții legate de arome 
trabucurile, țigările de foi, tutunul de pipă și tutunul pentru narghilea, deoarece aceste tipuri 
de tutun sunt folosite în continuare în special de către fumători în vârstă. Raportoarea sprijină 
aceste măsuri, dar este îngrijorată de tendințele recente legate de utilizarea tutunului pentru 
narghilea de către tineri și dorește monitorizarea atentă a acestei situații de către Comisie.

Etichetare și ambalare Proiectul legislativ introduce o dispoziție privind avertismentele 
combinate cu imagine și text, care să acopere 75% din partea anterioară și posterioară a 
tuturor pachetelor de țigarete și de tutun pentru rulat. Comisia nu propune ambalaje integral 
standardizate ca în Australia, dar lasă statelor membre libertatea de a introduce în legislația 
națională standardizarea integrală în ceea ce privește părțile pachetului care nu sunt 
reglementate prin prezenta directivă. Propunerea interzice, de asemenea, o serie de 
caracteristici care ar putea induce consumatorii în eroare cu privire la produse: țigarete 
„subțiri”, elemente de descriere cum ar fi „natural”, „organic” și culori înșelătoare. Un pachet 
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de țigarete conține un număr minim de 20 de țigarete. Aceste măsuri ar urma să interzică 
pachetele de țigarete stil ruj de buze sau parfum. Se propune o greutate minimă de 40 g pentru 
pungile cu tutun de rulat. Raportoarea sprijină toate aceste măsuri, dar propune să se meargă 
mai departe în cazul țigaretelor și al tutunului de rulat propunând o formă de standardizare 
care elimină brandingul excesiv de pe ambalaje. Propunerea nu merge la fel de departe ca 
legislația din Australia, care prevede ambalaje standardizate pentru toate produsele din tutun, 
deoarece se referă numai la țigarete și la tutunul de rulat, produsele cel mai des folosite pentru 
a iniția tinerii fumători.

Acest capitol include, de asemenea, o serie de dispoziții accentuate privind trasabilitatea și 
securitatea pentru a combate comerțul ilegal cu țigarete. Măsurile includ un identificator unic 
pe fiecare pachet și un sistem prin care să se poată identifica și urmări toate vânzările de 
țigarete. Raportoarea sprijină toate aceste măsuri și adăugă amendamente pentru a consolida 
securitatea împotriva contrafacerii și pentru a garanta că trasabilitatea care apare pe pachetele 
individuale apare și pe ambalajele pentru mai multe pachete.  

Tutunul pentru uz oral
În noua legislație se păstrează restricțiile privind vânzarea de tutun pentru uz oral (snus). 
Raportoarea sprijină această poziție.

Vânzările transfrontaliere la distanță de produse din tutun
Vânzările pe internet de produse din tutun reprezintă un fenomen nou și care, prin urmare, nu 
este acoperit de directiva existentă privind produsele din tutun. Se pare că există puține 
stimulente pentru a înființa puncte legale de vânzare a țigaretelor pe internet, deoarece taxele 
trebuie plătite de către vânzător în țara în care are loc vânzarea. Cumpărătorii nu pot beneficia 
de diferențele de taxe. Aceasta a determinat Comisia să concluzioneze în evaluarea de impact 
pe care a realizat-o că „de regulă, produsele din tutun vândute pe internet nu respectă DPT (de 
ex., privind avertismentele de sănătate și ingredientele)”. În plus, există probleme cu sistemele 
de verificare a vârstei și cu publicitatea ilegală pe internet. CCCT cere interzicerea vânzării 
produselor din tutun pe internet, iar în nouă state membre există deja această interdicție. Prin 
urmare, Comisia propune un nou cadru de reglementare, dar raportoarea consideră că 
interzicerea acestei activități comerciale ar fi cea mai bună și mai clară opțiune politică.  
Raportoarea este, de asemenea, îngrijorată de practica companiilor de a oferi mostre gratuite 
de țigarete pe internet sau prin intermediul altor canale și propune interzicerea acestor 
activități.  

Noi categorii de produse din tutun
Comisia propune un sistem de notificare pentru orice categorie nouă de produse din tutun 
pentru a garanta că toate produsele noi respectă pe deplin directiva, dar lasă la alegerea 
statelor membre opțiunea de a introduce un sistem de autorizare prealabilă. Raportoarea 
consideră că autorizarea prealabilă ar trebui să fie regula pentru toate categoriile noi de 
produse din tutun și a depus amendamente în consecință.

Țigările electronice
Directiva existentă privind produsele din tutun nu acoperă produsele care conțin nicotină, dar 
este propusă includerea lor în domeniul de acoperire al noii directive. Principala noutate 
începând din 2001 a fost introducerea pe piață a țigării electronice, care are o piață în creștere. 
Nu există la nivelul UE o abordare comună privind reglementarea țigărilor electronice. În 
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prezent, numai două state membre au legislație specifică, dar în circa jumătate dintre statele 
membre nicotina este considerată un medicament dată fiind funcția sa așa că, tehnic, țigările 
electronice nu pot fi vândute decât dacă sunt aprobate ca un medicament - ca și alte produse 
care ajută la renunțarea la fumat. În alte state membre, nu există reglementări specifice, ceea 
ce înseamnă că țigările electronice sunt acoperite de Directiva privind siguranța generală a 
produselor. Anul trecut, au existat nouă alerte RAPEX referitoare la probleme apărute în 
legătură cu țigările electronice. Țigările electronice care nu sunt autorizate ca medicamente nu 
pot pretinde că ajută fumătorii să renunțe la fumat. SUA elaborează în prezent legi proprii 
pentru reglementarea țigărilor electronice în cadrul legislației privind controlul tutunului. 

Comisia propune o abordare dublă pentru reglementarea țigărilor electronice și a altor produse 
care conțin nicotină. Produsele care conțin nicotină peste un anumit nivel - printre care și 
majoritatea țigărilor electronice care există actualmente pe piață - ar trebui să fie autorizate ca 
medicamente. Cele al căror conținut de nicotină este sub pragul stabilit ar trebui permise pe 
piață cu avertismente de sănătate.

Opiniile experților în materie de control al tutunului sunt diferite în ceea ce privește subiectul 
țigărilor electronice.  Există un consens general în ceea ce privește necesitatea unei mai bune 
reglementări, dar apare întrebarea dacă țigările electronice sunt utile și mai puțin dăunătoare 
ca produs de înlocuire pentru fumătorii existenți sau dacă reprezintă pur și simplu un mod de 
a permite fumătorilor să rămână fumători și să consume nicotină în zone în care fumatul este 
interzis și/sau dacă reprezintă un produs care deschide calea noilor utilizatori spre dependența 
de nicotină și posibil și spre tutun. Există, de asemenea, preocupări cum că țigările electronice 
ar putea face ca fumatul să redevină un comportament firesc. Raportoarea a solicitat un studiu 
din partea serviciilor Parlamentului prin care să se analizeze dovezile existente privind țigările 
electronice și va face propuneri în acest domeniu odată ce studiul va fi disponibil și după 
consultarea colegilor și a experților.

Produsele din plante pentru fumat 
Aceste produse nu sunt acoperite de actuala Directivă DPT și se află sub incidența unor 
regimuri diferite de reglementare în diverse țări. Produsele din plante pentru fumat sunt 
adesea percepute ca fiind inofensive sau, în orice caz, mai puțin dăunătoare decât tutunul. Cu 
toate acestea, dovezile arată că utilizarea lor nu este lipsită de riscuri, așadar Comisia propune 
un sistem de etichetare pentru aceste produse, lucru sprijinit de către raportoare.
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ANNEX

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group3. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 4 5.
Open meeting with the electronic cigarette industry6 7. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
3 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
5 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
6 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
7 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   
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