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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva privind produsele din tutun (2001/37/CE), adoptată în 2001, urmărea să 
reglementeze țigările și alte produse din tutun și să contribuie la reducerea numărului de 
fumători în Uniunea Europeană. Principalele domenii reglementate sunt avertismentele de 
sănătate, măsurile privind ingredientele și denumirile produselor din tutun, precum și 
conținutul maxim de gudron, nicotină și monoxid de carbon al țigaretelor. Cu toate acestea, 
evoluțiile științifice și comerciale înregistrate în ultimii zece ani, după adoptarea directivei, 
impun actualizarea acesteia. Mai mult decât atât, având în vedere nivelurile divergente de 
implementare a directivei în statele membre, actualizarea directivei este esențială pentru a 
asigura buna funcționare a pieței interne.

Raportoarea salută propunerea Comisiei Europene și susține obiectivele sale generale, și 
anume apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în 
domenii precum etichetarea și ambalarea, ingredientele etc., pentru a facilita funcționarea 
pieței interne a tutunului și a produselor conexe, luând ca bază un nivel ridicat de protecție a 
sănătății.

În consecință, raportoarea sprijină armonizarea ambalajelor pe piața internă, deoarece, în 
prezent, statele membre nu-și pot adapta în mod eficient legislația la noile evoluții. Prin 
urmare, ar trebui prevăzute avertismente de sănătate mai mari în comparație cu cele din
actuala directivă.

Deși sprijină cu fermitate unul dintre obiectivele propunerii Comisiei, și anume protecția 
sănătății, raportoarea propune o serie de amendamente pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne. Raportoarea introduce noțiunea de „aditiv esențial” și clarifică dispoziția cu privire la 
posibilitatea de a utiliza acest tip de aditivi în cazul în care sunt necesari pentru procesul de 
fabricație. Fără această clarificare, producătorii europeni ar putea fi puși în imposibilitatea de 
a produce produse din tutun, întrucât Comisia preconizează o interzicere generală a aditivilor 
cu aromă caracteristică, chiar dacă acești aditivi sunt necesari pentru procesul de fabricație. În 
plus, raportoarea este de părere că ar trebui să nu existe nicio excepție de la reglementarea 
ingredientelor pentru anumite produse din tutun. Pentru a asigura tratamentul uniform al 
tuturor produselor din tutun și pentru a evita fragmentarea pieței, anumite produse din tutun 
nu ar trebui să fie favorizate în detrimentul altora.

Nu există dovezi convingătoare că diametrul în sine al unei țigarete, indiferent de publicitatea 
specifică pentru țigarete cu un anumit diametru, este un factor decisiv în ceea ce privește 
începerea fumatului de la o vârstă fragedă. Raportoarea propune, de aceea, să nu fie 
reglementată mărimea minimă a țigaretelor. Raportoarea consideră că consumatorii ar trebui 
să aibă posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză. Prin urmare, indiferent de dimensiunea 
țigaretelor, produsul trebuie să fie ambalat într-un mod armonizat, cu texte și avertismente 
ilustrate pentru o informare completă cu privire la consecințele negative asupra sănătății a 
folosirii produselor din tutun. Raportoarea consideră că măsura de a introduce limite pentru 
diametrul țigaretelor nu este proporționată și că obiectivul evitării unor idei eronate va fi 
realizat mai bine printr-o informare adecvată, care să includă plasarea unor avertismente 
ilustrate și scrise pe pachete. 
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Întrucât 70% dintre fumători încep să fumeze înainte de 18 ani, accentul principal al 
propunerii este pe limitarea accesului copiilor și al tinerilor la produsele din tutun. 
Raportoarea crede că vânzarea transfrontalieră la distanță de produse din tutun nu ar trebui 
permisă, deoarece nu există nicio posibilitate de a verifica efectiv vârsta potențialilor 
cumpărători. Prin urmare, există pericolul permanent ca un minor să cumpere produse din 
tutun. 

Produsele care conțin nicotină, cum ar fi țigaretele electronice, includ substanțe chimice 
toxice și componentele specifice pentru tutun suspectate a fi periculoase pentru consumatori. 
În plus, o serie de analize din domeniu arată că cartușele țigaretelor electronice etichetate ca 
neconținând nicotină au de fapt, în multe cazuri, doze scăzute de nicotină. Din acest motiv, 
toate produsele care conțin nicotină ar trebui controlate. În caz contrar, ar putea intra pe piață 
fără nicio autorizație produse cu niveluri de concentrație de nicotină imediat sub limitele 
propuse. Așa cum este indicat mai sus, nu doar concentrația de nicotină este importantă, ci și 
combinația în sine a tuturor substanțelor. Consumatorii indică, de asemenea, că folosesc 
țigările electronice în principal pentru a renunța la fumat, ceea ce sugerează că acestea sunt 
percepute ca un medicament. Raportoarea propune, prin urmare, autorizarea tuturor 
produselor care conțin nicotină în conformitate cu Directiva privind Codul comunitar al 
medicamentelor de uz uman (2001/83/CE).

Întrucât unele piețe pot fi mai afectate de propunerea de directivă decât altele, raportoarea
consideră că este necesară prevederea unei perioade de tranziție mai lungi pentru produsele 
din tutun, produsele care conțin nicotină și produsele din plante pentru fumat.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Obiectivele privind prevenirea și reducerea fumatului nu pot fi realizate, indiferent de 
campaniile de educare, informare și asistență pentru cetățeni.  Dispozițiile prezentei directive 
sunt un instrument suplimentar.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare evoluția științifică și 
standardele convenite la nivel 
internațional pentru evaluarea toxicității
lor sau a potențialului lor de dependență.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Este foarte importantă consolidarea obligațiilor de raportare, însă ele nu trebuie să ofere 
numai informații complete pentru statele membre și Comisie, și nu trebuie să genereze sarcini 
inutile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

comun obligatorii pentru raportarea cu 
privire la ingrediente și emisii. Informațiile 
referitoare la produse ar trebui să fie cât 
mai transparente pentru publicul larg, 
asigurându-se în același timp respectarea 
corespunzătoare a drepturilor de 
proprietate comercială și intelectuală ale 
fabricanților de produse din tutun, în 
special ale întreprinderilor mici și 
mijlocii.

Justificare

Un format electronic comun, valabil pentru toate statele membre, va ușura obligațiile de 
raportare. Acesta ar trebui să constituie un avantaj pentru IMM-uri.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE508.048v03-00 8/64 AD\940929RO.doc

RO

sporesc acceptabilitatea, creează impresia 
că produsele din tutun conferă beneficii 
pentru sănătate, sunt asociate cu energie și 
vitalitate sau au proprietăți colorante.

sporesc acceptabilitatea, creează impresia 
că produsele din tutun conferă beneficii 
pentru sănătate, sunt asociate cu energie și 
vitalitate sau au proprietăți colorante.
Ingredientele care cresc potențialul de 
dependență și toxicitatea ar trebui, de 
asemenea, înlăturate.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului și a mentolului,
ceea ce poate favoriza creșterea incidenței 
fumatului sau poate afecta modelele de 
consum. Comisia a dispus realizarea de 
urgență a unui studiu științific al 
influenței reale a acestor produse asupra 
inhalării.

Justificare

Mentolul a fost utilizat la produsele tradiționale din tutun începând din anii 1920. Nu există 
dovezi suficiente conform cărora mentolul a avut o influență negativă asupra 
comportamentului în ceea ce privește fumatul în rândul tinerilor.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9

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 

eliminat
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modele de consum în cazul tinerilor.

Justificare

Din perspectiva pieței interne, nu ar trebui favorizate unele produse din tutun în detrimentul 
altora.

Amendamentul 10

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) Este necesar ca dispozițiile privind 
etichetarea să fie adaptate astfel încât să 
nu inducă în eroare consumatorii. 
Indicarea cantităților de gudron, de 
nicotină și de monoxid de carbon pe 
pachetele de țigarete poate fi interpretată 
în mod eronat de către consumatori, 
întrucât determină adesea 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.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 12 din directiva propusă.

Amendamentul 12

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Punerea în aplicare coerentă 
a legislației vamale va întări autoritățile 
vamale în lupta lor împotriva comerțului 
ilicit, în special prin consolidarea 
capacității tehnice.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a asigura independența și 
transparența, fabricanții de produse din 
tutun ar trebui să încheie contracte de 
stocare de date cu părți terțe independente, 
sub îndrumarea unui auditor extern. Datele 
referitoare la sistemul de urmărire și trasare 
ar trebui să fie păstrate separat de alte date 
ale întreprinderilor și să fie sub controlul 
permanent și accesibile în orice moment 
autorităților competente din statele membre 
și Comisiei.

(28) Pentru a asigura eficacitatea,
independența și transparența, fabricanții de 
produse din tutun ar trebui să încheie 
contracte de stocare de date cu părți terțe 
independente, sub îndrumarea unui auditor 
extern. Datele referitoare la sistemul de 
urmărire și trasare ar trebui să fie păstrate 
separat de alte date ale întreprinderilor și să 
fie sub controlul permanent și accesibile în 
orice moment autorităților competente din 
statele membre și Comisiei.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 30



AD\940929RO.doc 13/64 PE508.048v03-00

RO

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 
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.

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun și practici, precum 
distribuirea gratuită sau schimbul de 
produse din tutun în locuri publice în 
scopuri promoționale, facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale 
prezentei directive. Prin urmare, acestea 
ar trebui interzise.

(A se vedea amendamentele la articolul 16)

Amendamentul 15

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 

(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 
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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 evoluțiile și să 
transmită un raport la 5 ani de la data 
transpunerii prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă.

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 evoluțiile și să 
transmită un raport la 5 ani de la data 
transpunerii prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă. Copiii și 
tinerii trebuie educați, dat fiind faptul că 
acesta este cel mai simplu și mai eficace 
mod de a preveni tinerii să înceapă să 
fumeze.  Ar trebui să se ia, de asemenea, 
în considerare crearea unui fond finanțat 
de producătorii de produse din tutun, care 
să fie utilizat pentru a finanța campanile 
împotriva fumatului. Statele membre ar 
trebui să armonizeze la 18 ani vârsta 
legală pentru cumpărarea produselor din 
tutun.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman oferă 
un cadru juridic pentru a evalua calitatea, 
siguranța și eficacitatea medicamentelor, 
incluzând produsele care conțin nicotină. 
Un număr semnificativ de produse care 
conțin nicotină au fost deja autorizate în 
temeiul acestui regim de reglementare. 
Autorizarea ia în considerare conținutul de 
nicotină al produsului în cauză. Supunerea 
tuturor produselor care conțin nicotină, al 
căror conținut de nicotină este egal sau 

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman oferă 
un cadru juridic pentru a evalua calitatea, 
siguranța și eficacitatea medicamentelor, 
incluzând produsele care conțin nicotină.
Un număr semnificativ de produse care 
conțin nicotină au fost deja autorizate în 
temeiul acestui regim de reglementare. 
Autorizarea ia în considerare conținutul de 
nicotină al produsului în cauză. Supunerea 
tuturor produselor care conțin nicotină 
aceluiași cadru juridic clarifică situația 
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mai mare decât conținutul unui produs 
care conține nicotină autorizat anterior în 
temeiul Directivei 2001/83/CE, aceluiași 
cadru juridic clarifică situația juridică, 
elimină diferențele dintre legislațiile 
naționale, asigură un tratamentul egal 
pentru toate produsele care conțin nicotină 
utilizabile pentru renunțare la fumat și 
creează stimulente pentru cercetare și 
inovare în domeniul renunțării la fumat. 
Acestea nu ar trebui să aducă atingere 
aplicării Directivei 2001/83/CE altor 
produse vizate de prezenta directivă în 
cazul în care condițiile stabilite în 
Directiva 2001/83/CE sunt îndeplinite.

juridică, elimină diferențele dintre 
legislațiile naționale, asigură un 
tratamentul egal pentru toate produsele 
care conțin nicotină utilizabile pentru 
renunțare la fumat și creează stimulente 
pentru cercetare și inovare în domeniul 
renunțării la fumat. Acestea nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării Directivei 
2001/83/CE altor produse vizate de 
prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în Directiva 2001/83/CE 
sunt îndeplinite.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui introduse dispoziții de 
etichetare pentru produsele care conțin 
nicotină sub pragul stabilit în prezenta 
directivă, prin care să se atragă atenția 
consumatorilor asupra riscurilor pentru 
sănătate.

eliminat

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 18 din directiva propusă.

Amendamentul 18

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 

(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 și determinarea produselor cu 
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arome caracteristice sau cu niveluri 
crescute de toxicitate și de potențial de 
dependență, precum și metodologia pentru 
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.

arome caracteristice sau cu niveluri 
crescute de toxicitate și de potențial de 
dependență, ar trebui să i se acorde 
Comisiei competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul relevant din directiva propusă.

Amendamentul 19

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 
produsele care conțin nicotină. Este 

(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 
metodelor de măsurare a cantităților, 
stabilirea de reglementări uniforme 
privind procedurile pentru a determina 
dacă un produs din tutun are sau nu 
aromă caracteristică, stabilirea nivelurilor
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 unei
exonerări acordate produselor din tutun 
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
tutunul pentru narghilea, adaptarea 
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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.

substanțelor și a valorilor-limită pentru 
produsele din tutun nefumigene, precum și 
stabilirea normelor referitoare la diferite 
aspecte privind noile categorii de produse 
din tutun care au mult mai puține efecte 
nocive asupra sănătății decât produsele 
tradiționale din tutun. 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.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 3 din directiva propusă.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Comisia ar trebui să monitorizeze 
evoluțiile și să transmită un raport la 5 ani 
de la data transpunerii prezentei directive, 
pentru a evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă.

(39) Comisia ar trebui să monitorizeze 
evoluțiile și să transmită un raport la trei 
ani de la data transpunerii prezentei 
directive, pentru a evalua dacă sunt sau nu 
necesare modificări la prezenta directivă, 
în special în materie de ambalare.

Amendamentul 21

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 

(41) Statele membre ar trebui să fie în 
măsură să adopte, pentru produsele din 
tutun, norme mai stricte, pe care le 
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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 .

consideră necesare pentru protecția 
sănătății publice, în măsura în care aceste 
norme nu se încadrează în sfera de 
aplicare a dispozițiilor prezentei directive. 
În măsura în care produsele din tutun și 
cele asociate îndeplinesc cerințele 
prezentei directive, statele membre nu 
interzic sau restricționează importul, 
vânzarea sau consumul de tutun sau de 
produse aferente care sunt conforme cu 
prezenta directivă.

Justificare

Piața internă nu va avea beneficii dacă statelor membre li se permite să ia măsuri 
suplimentare privind aspectele care se încadrează în sfera de aplicare a prezentei directive. 
Aceasta va conduce la un mozaic de dispoziții naționale, care nu este în interesul pieței 
interne.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Propunerea afectează câteva drepturi 
fundamentale astfel cum sunt menționate în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, în special protecția datelor cu 
caracter personal (articolul 8), libertatea de 
expresie și de informare (articolul 11), 
libertatea operatorilor economici de a 
desfășura activități economice (articolul 
16) și dreptul la proprietate (articolul 17). 
Obligațiile impuse fabricanților, 

(45) Propunerea afectează câteva drepturi 
fundamentale astfel cum sunt menționate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special protecția datelor cu 
caracter personal (articolul 8), libertatea de 
expresie și de informare (articolul 11), 
libertatea operatorilor economici de a 
desfășura activități economice (articolul 
16), dreptul la proprietate (articolul 17) și 
dreptul de a respira aer curat astfel cum 
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importatorilor și distribuitorilor de produse 
din tutun sunt necesare pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne, asigurând în 
același timp un nivel înalt de calitate a 
sănătății și de protecție a consumatorilor, 
astfel cum este stipulat la articolele 35 și 
38 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene. Aplicarea prezentei 
directive ar trebui să respecte legislația UE 
și obligațiile internaționale relevante.

este indicat în Convenția internațională 
cu privire la drepturile economice, sociale 
și culturale [articolul 7 litera (b) și 
articolul 12]. Obligațiile impuse 
fabricanților, importatorilor și 
distribuitorilor de produse din tutun sunt 
necesare pentru a îmbunătăți funcționarea 
pieței interne, asigurând în același timp un 
nivel înalt de calitate a sănătății și de 
protecție a consumatorilor, astfel cum este 
stipulat la articolele 35 și 38 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Aplicarea prezentei directive ar 
trebui să respecte legislația UE și 
obligațiile internaționale relevante.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 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;

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16 din directiva propusă.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „sistem de verificare a vârstei” 
înseamnă un sistem de calcul care 
confirmă inechivoc vârsta 
consumatorului în formă electronică, în 
conformitate cu cerințele naționale;

eliminat
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Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16 din directiva propusă.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale 
tutunului și care sunt determinate de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, 
dulciurile, mentolul sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun. Aromele produsului din tutun 
tradițional, precum mentolul, nu sunt 
considerate arome caracteristice.

Justificare

Mentolul a fost utilizat la produsele tradiționale din tutun începând din anii 1920. Nu există 
dovezi suficiente conform cărora mentolul a avut o influență negativă asupra 
comportamentului în ceea ce privește fumatul în rândul tinerilor.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „țigară de foi” înseamnă un trabuc cu 
dimensiuni mici, cu un diametru de până 
la 8 mm;

eliminat

Justificare

O țigară de foi este un model de țigară la fel ca alte modele. Nu este necesară o definiție 
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separată.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „nivel maxim” sau „cantitate maximă” 
înseamnă conținutul sau emisiile maxime, 
inclusiv 0, pentru o substanță dintr-un 
produs din tutun măsurate în grame;

19. „nivel maxim” sau „cantitate maximă” 
înseamnă conținutul sau emisiile maxime 
pentru o substanță dintr-un produs din 
tutun măsurate în grame;

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. „categorie nouă de produse din tutun” 
înseamnă un produs din tutun altul decât 
țigareta, tutunul de rulat, tutunul de pipă, 
tutunul pentru narghilea, trabucurile, 
țigările de foi, tutunul de mestecat, tutunul 
pentru uz nazal, tutunul pentru uz oral, 
introdus pe piață după intrarea în vigoare a 
prezentei directive;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea produselor la dispoziția 

25. „introducere pe piață” înseamnă orice 
formă de furnizare de produse pentru 
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consumatorilor din Uniune, cu sau fără 
plată, inclusiv prin vânzare la distanță; în 
cazul vânzărilor transfrontaliere la 
distanță, produsul este considerat introdus 
pe piață în statul membru unde este 
localizat consumatorul;

distribuție, consum sau utilizare în
Uniune, cu sau fără plată, inclusiv prin 
vânzare la distanță;

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16 din directiva propusă.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „tutun de pipă” înseamnă tutun 
consumat prin intermediul unui proces de 
combustie și conceput exclusiv pentru a fi 
utilizat într-o pipă;

26. „tutun de pipă” înseamnă tutun 
neambalat sau presat, tăiat sau altfel 
secționat care poate fi utilizat fără un
proces industrial suplimentar și care este 
definit ulterior în Directiva 2011/64/UE a 
Consiliului din 21 iunie 2011;

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „tutun de rulat” înseamnă tutun care 
poate fi utilizat pentru confecționarea de 
țigarete de către consumatori sau la 
punctele de vânzare cu amănuntul;

28. „tutun de rulat” sau „tutun de 
preparat” înseamnă tutun neambalat sau 
presat, tăiat sau altfel secționat care poate 
fi utilizat fără un proces industrial 
suplimentar și care este definit ulterior în 
Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 
iunie 2011;
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Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 20%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

Justificare

Consumul anual de țigări și tutun de pipă în majoritatea statelor membre este foarte scăzut. 
O fluctuație de 10 % a volumului vânzărilor se poate produce foarte ușor în aceste state 
membre.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

35a. „aromă tradițională de tutun” 
înseamnă o aromă de tutun care a fost 
folosită în mod continuu într-un stat 
membru sau o parte a acestuia cel puțin 
începând cu 1980 și care a fost definită ca 
atare de legislația națională a unui stat 
membru;



PE508.048v03-00 24/64 AD\940929RO.doc

RO

Justificare

Pentru clarificarea articolului 6 din propunerea de directivă, este necesară oferirea unei 
definiții pentru „aromă tradițională de tutun”.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

36a. „produs cu risc redus” înseamnă 
orice produs care conține tutun care, 
atunci când este introdus pe piață, reduce 
în mod semnificativ riscul de boli asociate 
cu consumul de produse din tutun 
convenționale. Un produs utilizat pentru a 
trata dependența de consumul de tutun, 
inclusiv renunțarea, nu constituie un 
produs cu risc scăzut dacă a fost aprobat 
ca medicament. 

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3
Cantitățile maxime de gudron, de nicotină, 
de monoxid de carbon și de alte materii

Cantitățile maxime de gudron, de nicotină, 
de monoxid de carbon și de alte materii

(1) Cantitățile corespunzătoare țigaretelor 
introduse pe piață sau fabricate în statele 
membre nu trebuie să fie mai mari de:

(1) Cantitățile corespunzătoare țigaretelor 
introduse pe piață sau fabricate în statele 
membre nu trebuie să fie mai mari de:

(a) 10 mg de gudron per țigaretă; (a) 10 mg de gudron per țigaretă;
(b) 1 mg de nicotină per țigaretă; (b) 1 mg de nicotină per țigaretă;

(c) 10 mg de monoxid de carbon per 
țigaretă.

(c) 10 mg de monoxid de carbon per 
țigaretă.
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(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.
(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.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4

Metodele de măsurare Metodele de măsurare
(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.

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

nicotină și monoxid de carbon se verifică 
în conformitate cu standardul ISO 8243.

(2) Măsurătorile menționate la alineatul (1) 
se efectuează sau se verifică de către 
laboratoarele de testare autorizate și 
monitorizate de autoritățile competente ale 
statelor membre.

(2) Măsurătorile menționate la alineatul (1) 
se efectuează sau se verifică de către 
laboratoarele de testare autorizate și 
monitorizate de autoritățile competente ale 
statelor membre.

Statele membre trimit Comisiei o listă cu 
laboratoarele autorizate, precizând criteriile 
utilizate pentru autorizare și mijloacele de 
monitorizare aplicate, pe care o 
actualizează ori de către ori survine o 
modificare. Comisia publică lista cu 
laboratoarele autorizate, astfel cum sunt 
indicate de statele membre.

Statele membre trimit Comisiei o listă cu 
laboratoarele autorizate, precizând criteriile 
utilizate pentru autorizare și mijloacele de 
monitorizare aplicate, pe care o 
actualizează ori de către ori survine o 
modificare. Comisia publică lista cu 
laboratoarele autorizate, astfel cum sunt 
indicate de statele membre.

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta metodele de măsurare a 
cantităților de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon, luând în considerare 
progresele științifice și tehnice, precum și 
standardele convenite la nivel internațional.

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta metodele de măsurare a 
cantităților de gudron, de nicotină și de 
monoxid de carbon, luând în considerare 
progresele științifice și tehnice și aplicând
standardele convenite la nivel internațional 
destinate unui scop specific și validate de 
Organizația Internațională de 
Standardizare.

(4) Statele membre notifică Comisiei 
metodele de măsurare pe care le utilizează 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun altele decât 
țigaretele. Pe baza acestor metode și luând 
în considerare progresele științifice și 
tehnice, precum și standardele convenite la 
nivel internațional, Comisia are competența 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a adopta și a adapta 
metodele de măsurare.

(4) Statele membre notifică Comisiei 
metodele de măsurare pe care le utilizează 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun altele decât 
țigaretele. Această măsurare se bazează pe 
dovezi științifice. Pe baza acestor măsurări
și luând în considerare progresele științifice 
și tehnice, precum și utilizarea 
standardelor convenite la nivel 
internațional destinate unui scop specific 
și validate de Organizația Internațională 
de Standardizare, Comisia are competența 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a adopta și a adapta 
metodele de măsurare.

(4a) Precizia indicațiilor pentru alte emisii 
și alte produse din tutun combustibile 
referitoare se verifică în conformitate cu 
standardul ISO 8243.
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Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită autorităților lor competente o 
listă care să conțină toate ingredientele, 
precum și cantitățile corespunzătoare, 
utilizate la fabricarea produselor din tutun, 
pentru fiecare denumire de marcă și pentru 
fiecare tip, precum și emisiile și cantitățile 
lor. Fabricanții sau importatorii informează 
și autoritățile competente din statele 
membre în cauză în cazul în care 
compoziția unui produs este modificată 
astfel încât afectează informațiile furnizate 
în temeiul prezentului articol. Informațiile 
solicitate în temeiul prezentului articol se 
transmit înainte de introducerea pe piață a 
unui nou produs din tutun sau a unuia 
modificat.

Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun, 
produse care conțin nicotină și produse 
din plante pentru fumat să transmită 
autorităților lor competente o listă care să 
conțină toate ingredientele, precum și 
cantitățile corespunzătoare, utilizate la 
fabricarea produselor din tutun, pentru 
fiecare denumire de marcă și pentru fiecare 
tip, precum și emisiile și cantitățile lor, în 
cazul în care acestea sunt disponibile. 
Fabricanții sau importatorii informează și 
autoritățile competente din statele membre 
în cauză în cazul în care compoziția unui 
produs este modificată astfel încât 
afectează informațiile furnizate în temeiul 
prezentului articol. Informațiile solicitate în 
temeiul prezentului articol se transmit 
înainte de introducerea pe piață a unui nou 
produs din tutun sau a unuia modificat.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat, sunt 
exceptate de la obligativitatea furnizării 
datelor legate de emisii și valori până în 
momentul în care se elaborează o metodă 
de măsurare la nivelul Uniunii Europene.



PE508.048v03-00 28/64 AD\940929RO.doc

RO

Justificare

În conformitate cu considerentul (31) din Directiva 2001/37/CE, trebuie elaborate standarde 
și metode de măsurare unitare la nivelul Uniunii pentru produsele din tutun, altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat. Comisia a fost invitată să furnizeze propuneri adecvate. Până în 
prezent nu a fost elaborată o astfel de metodă de măsurare.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6
Reglementarea ingredientelor Reglementarea ingredientelor

(1) Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 151 din Actul de aderare a 
Austriei, a Finlandei și a Suediei, statele 
membre interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică.

Scutirea este posibilă pentru anumite 
arome tradiționale de tutun care nu pot fi 
clasificate împreună cu alte arome de 
tutun. Mentolul este considerat ca fiind o 
aromă tradițională de tutun.

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun, în măsura 
în care aditivii nu imprimă unui produs o 
aromă caracteristică.

Statele membre nu restricționează sau nu 
interzic utilizarea aditivilor care sunt 
esențiali pentru fabricarea produselor din 
tutun, chiar dacă aditivii esențiali imprimă 
unui produs o aromă caracteristică.

Statele membre notifică Comisiei măsurile 
luate în temeiul prezentului alineat.

Statele membre notifică Comisiei măsurile 
luate în temeiul prezentului alineat.

(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). Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21.

Comisia adoptă, prin intermediul unor (2a) Comisia este împuternicită să adopte 
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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 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.

actele delegate, în conformitate cu 
articolul 22, pentru a stabili reglementări 
uniforme privind procedurile pentru a 
determina dacă un produs din tutun intră 
sau nu sub incidența alineatului (1).

(3) În cazul în care experiența dobândită în 
aplicarea alineatelor (1) și (2) arată că un 
anumit aditiv sau o combinație a acestora 
imprimă în mod tipic o aromă 
caracteristică atunci când depășește un 
anumit nivel de prezență sau de 
concentrație, Comisia are competența să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a stabili niveluri 
maxime pentru aditivii respectivi sau 
pentru combinația de aditivi care cauzează 
aroma caracteristică.

(3) În cazul în care experiența dobândită în
aplicarea alineatelor (1) și (2) arată că un 
anumit aditiv sau o combinație a acestora 
imprimă în mod tipic o aromă 
caracteristică atunci când depășește un 
anumit nivel de prezență sau de 
concentrație, Comisia are competența să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a stabili niveluri 
maxime pentru aditivii respectivi sau 
pentru combinația de aditivi care cauzează 
aroma caracteristică.

(4) Statele membre interzic utilizarea 
următorilor aditivi în produsele din tutun:

(4) Statele membre interzic utilizarea 
următorilor aditivi în produsele din tutun:

(a) vitamine și alți aditivi care creează 
impresia că un produs din tutun are un 
efect benefic asupra sănătății sau prezintă 
riscuri mai mici pentru sănătate sau

(a) vitamine și alți aditivi care creează 
impresia că un produs din tutun are un 
efect benefic asupra sănătății sau prezintă 
riscuri mai mici pentru sănătate sau

(b) cafeină și taurină și alți aditivi și 
compuși stimulanți care sunt asociați cu 
energia și vitalitatea sau

(b) cafeină și taurină și alți aditivi și 
compuși stimulanți care, pe baza dovezilor 
științifice, ridică nivelul de energie și 
vitalitate sau

(c) aditivi cu proprietăți colorante pentru 
emisii.

(c) aditivi cu proprietăți colorante pentru 
emisii.

(5) Statele membre interzic utilizarea de 
arome în componentele produselor din 
tutun, cum ar fi filtrele, hârtiile, 
ambalajele, capsulele sau caracteristicile 
tehnice care permit modificarea aromei sau 
a densității fumului. Filtrele și capsulele nu 
conțin tutun.

(5) Statele membre interzic utilizarea de 
arome în componentele produselor din 
tutun, cum ar fi filtrele, hârtiile, 
ambalajele, capsulele sau caracteristicile 
tehnice care permit modificarea aromei sau 
a densității fumului. Filtrele și capsulele nu 
conțin tutun.

Măsurile tehnice care vizează reducerea 
unor componente dăunătoare specifice 
ale fumatului sau creșterea 
biodegradabilității produselor din tutun 
nu sunt afectate.

(6) Statele membre se asigură că (6) Statele membre se asigură că 
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dispozițiile sau condițiile stipulate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 sunt aplicate produselor din 
tutun în mod corespunzător.

dispozițiile sau condițiile stipulate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 sunt aplicate produselor din 
tutun în mod corespunzător.

(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 în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Statele membre notifică Comisiei măsurile 
luate în temeiul prezentului alineat.

Statele membre notifică Comisiei măsurile 
luate în temeiul prezentului alineat.

(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 
cele mai recente dovezi științifice.

(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 
cele mai recente dovezi științifice.

(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 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.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și tutunul 
pentru narghilea sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula această exonerare în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.
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Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7

Dispoziții generale Dispoziții generale 
(1) Fiecare pachet unitar de produse din 
tutun și orice ambalaj exterior poartă 
avertismente de sănătate în limba sau în 
limbile oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață.

(1) Fiecare pachet unitar de produse din 
tutun și orice ambalaj exterior poartă 
avertismente de sănătate în limba sau în 
limbile oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață, fără a 
aduce atingere dispozițiilor 
articolului 151 din Actul de aderare a 
Austriei, a Finlandei și a Suediei.

(2) Avertismentele de sănătate ocupă 
întreaga suprafață rezervată lor și nu fac 
obiectul unor comentarii, parafrazări sau 
trimiteri, sub nicio formă.

(2) Avertismentele de sănătate ocupă 
întreaga suprafață rezervată lor și nu fac 
obiectul unor comentarii, parafrazări sau 
trimiteri, sub nicio formă.

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate, 
acestea sunt tipărite astfel încât să nu poată 
fi îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, marcajelor de 
preț, marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

(3) Avertismentele de sănătate sunt vizibile 
și tipărite astfel încât să nu poată fi 
îndepărtate, indelebil și în niciun fel 
ascunse sau întrerupte, inclusiv prin 
intermediul timbrelor fiscale, care sunt 
aplicate pe deschizătura pachetului 
produsului din tutun, marcajelor de preț, 
marcajelor de urmărire și trasare, 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

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

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

(5) Avertismentele de sănătate nu ascund 
sau întrerup în nici un fel timbrele fiscale, 
marcajele de preț, marcajele de urmărire și 

(5) Avertismentele de sănătate nu ascund 
sau întrerup în nici un fel timbrele fiscale, 
care sunt aplicate pe deschizătura 
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trasare sau caracteristicile de securitate de 
pe pachetele unitare.

pachetului produsului din tutun, 
marcajele de preț, marcajele de urmărire și 
trasare sau caracteristicile de securitate de 
pe pachetele unitare.

(6) Statele membre nu măresc 
dimensiunea avertismentelor de sănătate, 
nici chiar prin introducerea unei obligații 
de a înconjura avertismentele de sănătate 
cu un chenar. Dimensiunea efectivă a 
avertismentelor de sănătate se calculează în 
raport cu suprafața pe care sunt plasate 
înaintea deschiderii pachetului unitar.

(6) Dimensiunea efectivă a avertismentelor 
de sănătate se calculează în raport cu 
suprafața pe care sunt plasate înaintea 
deschiderii pachetului unitar.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a defini poziția, formatul, 
dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

eliminat

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 Articolul 9

Avertismentele de sănătate combinate în 
cazul tutunului pentru fumat

Avertismentele de sănătate combinate în 
cazul tutunului pentru fumat

(1) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior de tutun pentru fumat poartă 
avertismente de sănătate combinate. 
Avertismentele de sănătate combinate:

(1) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior de tutun pentru fumat poartă 
avertismente de sănătate combinate. 
Avertismentele de sănătate combinate:
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(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;

(b) includ informații privind renunțarea la 
fumat cum ar fi numere de telefon, adrese 
de e-mail și/sau site-uri de internet menite 
să informeze consumatorii cu privire la 
programele disponibile pentru a ajuta 
persoanele care doresc să renunțe la fumat;

(b) includ informații privind renunțarea la 
fumat cum ar fi numere de telefon, adrese 
de e-mail și/sau site-uri de internet menite 
să informeze consumatorii cu privire la 
programele disponibile pentru a ajuta 
persoanele care doresc să renunțe la fumat;

(c) acoperă 75% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

(c) acoperă 70% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

(d) sunt compuse din același avertisment 
scris și aceeași fotografie color 
corespunzătoare pe ambele fețe ale 
pachetului unitar și pe orice ambalaj 
exterior;

(d) sunt compuse din același avertisment 
scris și aceeași fotografie color 
corespunzătoare pe ambele fețe ale 
pachetului unitar și pe orice ambalaj 
exterior;

(e) sunt poziționate la marginea superioară
a pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior și în aceeași direcție ca orice altă 
informație care figurează pe ambalaj;

(e) sunt poziționate la marginea inferioară
a pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior și în aceeași direcție ca orice altă 
informație care figurează pe ambalaj;

(f) sunt reproduse în conformitate cu 
formatul, dispoziția, aspectul și proporțiile 
specificate de către Comisie în temeiul 
alineatului (3);
(g) pentru pachetele unitare de țigarete, 
respectă următoarele dimensiuni:

(g) pentru pachetele unitare de țigarete, 
respectă următoarele dimensiuni:

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: minimum 60 mm;

(ii) lățimea:  minimum 55 mm. (ii) lățimea: minimum 51 mm.
(2) Avertismentele de sănătate combinate 
se împart în trei seturi, rotite anual. Statele 
membre se asigură că fiecare avertisment 
de sănătate combinat este afișat, pe cât 
posibil, în număr egal pe fiecare marcă.

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

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

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

(a) a adapta avertismentele scrise cuprinse 
în lista din anexa I la prezenta directivă 
luând în considerare progresele științifice și 
tehnice;

(a) a adapta avertismentele scrise cuprinse 
în lista din anexa I la prezenta directivă 
luând în considerare progresele științifice și 
tehnice;
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(b) a stabili și adapta galeria de imagini 
menționată la alineatul 1 litera (a) din 
prezentul articol, ținându-se seama de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței;

(b) a stabili până la ...* și, dacă este 
necesar, adapta ulterior galeria de imagini 
menționată la alineatul 1 litera (a) din 
prezentul articol, ținându-se seama de 
progresele științifice și de evoluțiile pieței;

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

(c) a defini dispoziția, aspectul și rotația 
avertismentelor de sănătate, ținând cont de 
specificitățile lingvistice ale fiecărui stat 
membru;

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

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

_____________
* JO: a se introduce data: șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 Articolul 10

Etichetarea tutunului pentru fumat altul 
decât țigaretele și de tutunul de rulat

Etichetarea tutunului pentru fumat altul 
decât țigaretele și de tutunul de rulat

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

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

o trimitere la serviciile de renunțare, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
litera (b).

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

Avertismentul general este tipărit sau 
aplicat cu ajutorul unor autocolante care 
nu pot fi îndepărtate pe suprafața cea mai 
vizibilă a pachetului unitar și pe orice 
ambalaj exterior. Avertismentele scrise 
cuprinse în lista din anexa I se rotesc astfel 
încât să se garanteze apariția lor regulată. 
Aceste avertismente apar pe cealaltă cea 
mai vizibilă suprafață a pachetului unitar și 
a oricărui ambalaj exterior.

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă 30% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 32% în 
cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 35% în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă 30 % din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior, cu excepția plasticului 
transparent utilizat de obicei la vânzarea 
cu amănuntul, cu condiția ca acesta să 
permită observarea cu claritate a 
avertismentului de pe ambalaj care se află 
în partea inferioară. Acest procent este 
mărit la 32 % în cazul statelor membre cu 
două limbi oficiale și la 35 % în cazul 
statelor membre cu mai mult de două limbi 
oficiale.

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

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

(3a) În ceea ce privește pachetele unitare 
a căror suprafață, cea mai vizibilă, 
depășește 75 cm2, avertismentele 
menționate la alineatele (2) și (3) acoperă 
o zonă de cel puțin 22,5 cm2 pe fiecare 
suprafață. Această zonă este de 24 cm2 
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și de 26,25 cm2 pentru statele 
membre cu mai mult de două limbi 
oficiale.

(4) Avertismentul general și cel scris (4) Avertismentul general și cel scris 
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menționate la alineatul (1) sunt: menționate la alineatul (1) sunt:
(a) tipărite cu caractere Helvetica groase 
negre, pe fond alb. Pentru a ține cont de 
cerințele lingvistice, statele membre pot 
determina mărimea caracterelor, cu 
condiția ca mărimea caracterelor 
specificată în legislația lor să fie astfel 
încât să ocupe la maximum suprafața 
rezervată textului necesar;

(a) apar cu caractere Helvetica groase 
negre, pe fond alb. Avertismentele pot fi 
aplicate cu ajutorul autocolantelor, cu 
condiția ca aceste autocolante să nu poată 
fi îndepărtate. Pentru a ține cont de 
cerințele lingvistice, statele membre pot 
determina mărimea caracterelor, cu 
condiția ca mărimea caracterelor 
specificată în legislația lor să fie astfel 
încât să ocupe la maximum suprafața 
rezervată textului necesar;

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

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

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

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

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

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 Articolul 11
Etichetarea produselor din tutun 
nefumigene

Etichetarea produselor din tutun 
nefumigene

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

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

Acest produs din tutun poate dăuna
sănătății dumneavoastră și generează 

Acest produs din tutun dăunează sănătății 
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dependență și creează dependență
(2) Avertismentul de sănătate menționat la 
alineatul (1) este în conformitate cu 
cerințele specificate la articolul 10 alineatul 
(4). În plus, avertismentul:

(2) Avertismentul de sănătate menționat la 
alineatul (1) este în conformitate cu 
cerințele specificate la articolul 10 alineatul 
(4). În plus, avertismentul:

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

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

(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procent este mărit la 32 % în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și la 
35 % în cazul statelor membre cu mai mult 
de două limbi oficiale.

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

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

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 Articolul 12
Descrierea produsului Descrierea produsului

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

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

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

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

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

tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, organice 
sau altfel de efecte pozitive pentru 
sănătate;

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

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

(d) se aseamănă cu un produs alimentar. (d) se aseamănă cu un produs alimentar.

(da) vizează reducerea efectului unor 
componente dăunătoare ale fumatului 
sau creșterea biodegradabilității 
produselor din tutun

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

(2) Texte, simboluri, denumiri, mărci 
comerciale, semne figurative sau alte 
semne, culori înșelătoare sau alte materiale 
suplimentare cum ar fi etichete adezive, 
autocolante, materiale inserate fixate, 
straturi care se raclează și învelitori care 
sugerează că produsul din tutun este mai 
puțin nociv decât altele sau sunt 
susceptibile să înșele consumatorul în 
ceea ce privește nocivitatea produselor din 
tutun nu se utilizează pe ambalajele 
produselor din tutun.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 13  Articolul 13
Aspectul și conținutul pachetelor unitare Aspectul și conținutul pachetelor unitare

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

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă cu margini șanfrenate. Un pachet 
unitar de tutun de rulat sau de preparat 
este ambalat într-o cutie din compozit în 
formă cuboidă sau cilindrică sau are 
forma unei pungi, mai exact a unei pungi 
dreptunghiulare, cu o clapă care acoperă 
deschizătura. Clapa pungii acoperă cel 
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unitar de tutun de rulat conține cel puțin 40 
g de tutun.

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

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

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

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 
înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.
(4) Comisia are competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a impune obligativitatea formei 
cuboide sau cilindrice pentru pachetele 
unitare ale produselor din tutun altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat, în cazul în 
care există o modificare substanțială a 
circumstanțelor, astfel cum este stabilit 
într-un raport al Comisiei.

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

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 Articolul 14
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Trasabilitatea și caracteristicile de 
securitate

Trasabilitatea și caracteristicile de 
securitate

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

(1) Pentru a facilita urmărirea și trasarea 
eficiente, statele membre impun aplicarea 
de marcaje unice, sigure, imposibil de 
copiat și care nu pot fi îndepărtate 
(denumite în continuare identificatori 
unici), precum coduri sau timbre sau ca 
acestea să facă parte din toate ambalajele 
unitare sau pachetele și orice ambalaj 
exterior al țigaretelor. Pentru a asigura 
integritatea identificatorilor unici, aceștia 
sunt tipăriți/fixați astfel încât să nu poată fi 
îndepărtați, indelebil și în niciun fel ascunși 
sau întrerupți, inclusiv prin intermediul 
timbrelor fiscale și al marcajelor de preț 
sau prin deschiderea pachetului. În ceea ce 
privește produsele fabricate în afara 
Uniunii, obligațiile stipulate în prezentul 
articol se aplică doar celor destinate sau 
introduse pe piața Uniunii. În statele 
membre în care timbrele fiscale sunt 
aplicate pe produsele din tutun, 
identificatorii unici pot fi tipăriți pe 
timbrele fiscale sau utilizați împreună cu 
un timbru fiscal digital cu cerneală 
invizibilă.

(2) Identificatorul unic permite să se 
determine:

(2) Identificatorul unic permite să se 
determine:

(a) data și locul de fabricare; (a) data și locul de fabricare;

(b) fabrica; (b) fabrica;
(c) utilajul utilizat la fabricarea produselor; (c) utilajul utilizat la fabricarea produselor;

(d) schimbul de lucru sau ora fabricării; (d) schimbul de lucru sau ora fabricării;
(e) denumirea produsului; (e) descrierea produsului;

(f) piața de destinație pentru vânzare cu 
amănuntul;

(f) piața de destinație pentru vânzare cu 
amănuntul;

(g) ruta de transport preconizată;
(h) dacă este cazul, importatorul în Uniune; (h) dacă este cazul, importatorul în Uniune;

(i) ruta efectivă de transport de la fabricare 
până la primul punct de vânzare cu 
amănuntul, inclusiv toate depozitele 
utilizate;

(i) ruta preconizată și ruta efectivă de 
transport, data și destinația transportului, 
destinatarul și punctul de plecare de la 
fabricare până la primul client care nu are 
o relație de afiliere cu fabricantul sau 
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importator, inclusiv depozitele sale și toate 
taxele utilizate;

(j) identitatea tuturor cumpărătorilor, de la 
fabricare până la primul punct de vânzare 
cu amănuntul;

(j) identitatea tuturor cumpărătorilor, de la 
fabricare până la primul punct de vânzare 
cu amănuntul;

(k) factura, numărul de ordine și evidențele 
plăților pentru toți cumpărătorii de la 
fabricare până la primul punct de vânzare 
cu amănuntul.

(k) factura, numărul de ordine și evidențele 
plăților pentru toți cumpărătorii de la
fabricare până la primul punct de vânzare 
cu amănuntul.

(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).

(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 producători până 
la ultimul operator economic înainte de 
primul punct de vânzare cu amănuntul, 
înregistrează intrarea tuturor pachetelor 
unitare și a ambalajului exterior 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.

(4) Statele membre se asigură că fabricanții 
de produse din tutun oferă tuturor 
operatorilor economici implicați în 
comerțul cu produse din tutun de la 
fabricant până la ultimul operator 
economic înainte de primul punct de 
vânzare cu amănuntul, inclusiv importatori, 
depozite și întreprinderi de transport, 
echipamentele necesare care să le permită 
înregistrarea produselor din tutun 
achiziționate, vândute, depozitate, 
transportate sau altfel manipulate. 
Echipamentele sunt capabile să citească și 
să transmită date prin mijloace electronice 

(4) Statele membre se asigură că fabricanții 
de produse din tutun oferă tuturor 
operatorilor economici implicați în 
comerțul cu produse din tutun de la 
fabricant până la ultimul operator 
economic înainte de primul punct de 
vânzare cu amănuntul, inclusiv importatori, 
depozite și întreprinderi de transport, 
echipamentele necesare stabilite de statele 
membre, care să le permită înregistrarea 
produselor din tutun achiziționate, vândute, 
depozitate, transportate sau altfel 
manipulate. Echipamentele sunt capabile să 
citească și să transmită date prin mijloace 
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la o unitate de stocare de date în temeiul 
alineatului (6).

electronice la o unitate de stocare de date 
în temeiul alineatului (6).

(5) Datele înregistrate nu pot fi modificate 
sau șterse de către niciun operator 
economic implicat în comerțul cu produse 
din tutun, dar operatorul economic care a 
introdus datele și alți operatori economici 
direct implicați în tranzacție, cum ar fi 
furnizorul sau destinatarul, pot formula 
comentarii cu privire la datele introduse 
anterior. Operatorul economic implicat 
adaugă datele corecte și o trimitere la 
datele anterioare care, în opinia lor, 
necesită rectificare. În circumstanțe 
excepționale și pe baza transmiterii unor 
dovezi adecvate, autoritatea competentă 
din statul membru în care a avut loc 
înregistrarea sau, în cazul în care 
înregistrarea a avut loc în afara Uniunii, 
autoritatea competentă din statul membru 
de import, poate autoriza modificarea sau 
ștergerea datele înregistrate anterior.

(5) Datele înregistrate trebuie transmise 
unei baze de date în timp util. Datele nu 
pot fi modificate sau șterse de către niciun 
operator economic implicat în comerțul cu 
produse din tutun, dar operatorul economic 
care a introdus datele și alți operatori 
economici direct implicați în tranzacție, 
cum ar fi furnizorul sau destinatarul, pot 
formula comentarii cu privire la datele 
introduse anterior. Operatorul economic 
implicat adaugă datele corecte și o 
trimitere la datele anterioare care, în opinia 
lor, necesită rectificare. În circumstanțe 
excepționale și pe baza transmiterii unor 
dovezi adecvate, autoritatea competentă 
din statul membru în care a avut loc 
înregistrarea sau, în cazul în care 
înregistrarea a avut loc în afara Uniunii, 
autoritatea competentă din statul membru 
de import, poate autoriza modificarea sau 
ștergerea datele înregistrate anterior. 
Datele înregistrate trebuie păstrate pentru 
o perioadă de patru ani de la data 
fabricării, dacă statele membre sau 
Comisia nu solicită o perioadă mai mare 
ca urmare a unei investigații în curs de 
desfășurare.

(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 

(6) Statele membre verifică dacă 
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 numit de Comisie.
Cheltuielile generate de contractul cu 
auditorul și serviciile de gestionare a 
bazei de date trebuie să revină în sarcina 
fabricanților și importatorilor produselor 
din tutun. Statele membre se asigură că 
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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.

unitățile de stocare de date solicitate sunt 
complet transparente și oferă acces 
permanent online autorităților competente 
din statele membre, Comisiei și părții terțe 
independente. Statele membre sau Comisia 
permit fabricanților sau importatorilor 
acces la 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. Statele membre asigură că 
accesul la baza de date are loc doar atunci 
când este necesar în vederea detectării 
sau investigării unui comerț ilegal și 
informațiile bazei de date sunt protejate și 
tratate în mod confidențial. În special, 
datele nu pot fi împărtășite cu orice 
persoană sau organizație care nu este 
implicată în investigație sau în 
procedurile ulterioare.

(7) Statele membre se asigură că datele cu 
caracter personal sunt prelucrate doar în 
conformitate cu reglementările și măsurile 
asiguratorii prevăzute în Directiva 
95/46/CE.

(7) Statele membre se asigură că datele cu 
caracter personal sunt prelucrate doar în 
conformitate cu reglementările și măsurile 
asiguratorii prevăzute în Directiva 
95/46/CE.

(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, sigur și 
imposibil de duplicat, 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.

(9) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22:

(9) Comisia are competența până la …* să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22, luând în considerare 
practicile, tehnologiile și aspectele 
practice existente, precum și standardele 
globale pentru urmărirea, trasarea și 
autentificarea bunurilor pentru 
consumatori care se dezvoltă rapid și 
cerințele relevante în temeiul Protocolului 
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OMS pentru eliminarea comerțului ilegal 
cu produse din tutun la CCCT:

(a) pentru a defini elemente esențiale (cum 
ar fi durata, posibilitatea de înnoire, 
cunoștințele necesare, confidențialitatea) 
ale contractului menționat la alineatul (6), 
inclusiv monitorizarea și evaluarea regulată 
a acestuia;

(a) pentru a defini elemente esențiale (cum 
ar fi durata, posibilitatea de înnoire, 
cunoștințele necesare, confidențialitatea) 
ale contractului menționat la alineatul (6), 
inclusiv monitorizarea și evaluarea regulată 
a acestuia;

(b) pentru a defini standardele tehnice care 
asigură că sistemele utilizate pentru 
identificatorii unici și funcțiile conexe sunt 
pe deplin compatibile între ele în întreaga 
Uniune și

(b) pentru a defini standardele tehnice care 
asigură că sistemele utilizate pentru 
identificatorii unici și funcțiile conexe sunt 
pe deplin compatibile între ele în întreaga 
Uniune și

(c) pentru a defini standardele tehnice 
pentru caracteristica de securitate și 
posibila lor rotație și pentru a le adapta la 
evoluțiile științifice, tehnice și ale pieței.

(c) pentru a defini standardele tehnice 
pentru caracteristica de securitate și 
posibila lor rotație.

(9a) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta standardele tehnice ale 
caracteristicii de securitate la evoluțiile 
științifice, comerciale și tehnice.

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat sunt exonerate 
de aplicarea dispozițiilor de la alineatele 
(1) – (8) timp de 5 ani de la data 
menționată la articolul 25 alineatul (1).

(10) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele și tutunul mărunțit pentru
tutunul de rulat sunt exonerate de aplicarea 
dispozițiilor de la alineatele (1)-(8) timp de 
10 ani de la data menționată la articolul 25 
alineatul (1).

___________
* JO: a se introduce data: douăsprezece 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Titlul 2 – capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tutunul pentru uz oral Produsele din tutun nefumigene
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Justificare

Tutunul de mestecat aparține categoriei produselor din tutun care nu se aprind; prin urmare, 
titlul capitolului ar trebui schimbat în consecință, pentru a reflecta relația dintre cei doi 
termeni.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc limite maxime 
pentru substanțele toxice și cancerigene 
din produsele din tutun nefumigene 
introduse pe piață. Substanțele și limitele 
impuse sunt detaliate în anexa IIa. 

Justificare

Aceasta înlocuiește o interdicție privind tutunul pentru consum oral cu un standard de 
calitate a produselor pentru întreg tutunul nefumigen. În afară de interzicerea produselor din 
tutun nefumigene cel mai puțin periculoase, aceasta va avea un efect de eliminare de pe piață 
a produselor celor mai periculoase și, prin urmare, este în concordanță cu obiectivele pieței 
interne privind sănătatea. Această secțiune reproduce recomandările de reglementare ale 
Grupului de studiu al OMS privind Regulamentul privind produsele din tutun – Raportul 
privind baza științifică a Regulamentului privind produsele din tutun, seria de rapoarte 
tehnice ale OMS, nr. 955. (2010)

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta substanțele și a limita 
valorile menționate la alineatul (1a) și 
stabilite în anexa IIa, luând în 
considerare dezvoltările științifice și 
standardele convenite la nivel 
internațional, principiile 
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proporționalității, ale nediscriminării și 
obiectivul de dezvoltare a pieței interne cu 
un nivel ridicat de protecție a sănătății.

Justificare

Comisia este împuternicită să adapteze cadrul de reglementare – de exemplu, să includă 
metale grele sau alte substanțe cancerigene, atunci când există o justificare pentru acest 
lucru.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 Articolul 16

Vânzări transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun

Vânzări transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun

(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 
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:

(1) Statele membre interzic vânzările 
transfrontaliere la distanță de produse din 
tutun către consumatori situați în Uniune.

(a) numele sau denumirea societății și 
adresa permanentă a locului de activitate 
de unde sunt furnizate produsele din 
tutun;



AD\940929RO.doc 47/64 PE508.048v03-00

RO

(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.

(1a) Statele membre interzic distribuția 
gratuită sau la preț redus a produselor din 
tutun pe teritoriul lor, precum și 
schimbarea pachetelor de produse din 
tutun nou și sigilat cu pachete deschise, 
indiferent de canalul utilizat.

(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.
(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.
(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. 
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Vânzătorul cu amănuntul sau persoana 
fizică desemnată raportează autorităților 
competente o descriere a detaliilor și a 
funcționării sistemului de verificare a 
vârstei.
(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.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun și autorizarea prealabilă 
introducerii pe piață a produselor din 
tutun cu risc redus

Justificare

Acest amendament face trimitere la amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 36a. 
Odată ce autoritățile au demonstrat din punct de vedere științific că unele dintre noile 
categorii de produse din tutun au caracteristici de reducere a nocivității, ar trebui prevăzute 
norme eficace privind posibilitatea de informare corectă a consumatorului. În mod contrar, 
ar fi stopate investițiile în cercetare, dezvoltare, inovare, producție și comercializare a 
acestor produse, concepute pentru a oferi o alternativă mai puțin nocivă consumatorilor 
convenționali de tutun.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
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Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

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 
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 și cu privire la care intenționează să 
facă plângeri, pe baza unor dovezi 
științifice temeinice, pretinzând nocivitate 
sau risc redus comparativ cu produsele 
din tutun convenționale. 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:

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) studii științifice disponibile privind 
toxicitatea, potențialul de dependență și 
atractivitatea produsului, în special în ceea 
ce privește ingredientele și emisiile sale;

(a) studii științifice disponibile privind 
toxicitatea, impactul asupra fumatului 
pasiv, potențialul de dependență și 
atractivitatea produsului, în special în ceea 
ce privește ingredientele și emisiile sale;

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre solicită 
producătorilor și importatorilor de tutun 
să furnizeze informațiile solicitate în 
temeiul alineatului (1) literele (a)-(c), 
agențiilor lor competente după ce 
conținutul și concluziile au fost verificate 
de instalații științifice independente.

Amendamentul 56

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 
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.

(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 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. În vederea introducerii 
pe piață a produselor din tutun cu risc 
redus, statele membre au dreptul să 
introducă un sistem de autorizare și să 
perceapă o taxă proporțională

Statele membre au dreptul de a stabili 
norme specifice pentru comunicarea către 
consumatori, ambalarea și etichetarea, 
ingredientele și emisiile, precum și pentru 
metodele de măsurare a gudronului, 
nicotinei și monoxidului de carbon al 
produselor cu risc redus. Statele membre 
notifică Comisiei aceste norme.

Justificare

Acest amendament face trimitere la amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 36a. 
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Odată ce autoritățile au demonstrat din punct de vedere științific că unele dintre noile 
categorii de produse din tutun au caracteristici de reducere a nocivității, ar trebui prevăzute 
norme eficace privind posibilitatea de informare corectă a consumatorului. În mod contrar, 
ar fi stopate investițiile în cercetare, dezvoltare, inovare, producție și comercializare a 
acestor produse, concepute pentru a oferi o alternativă mai puțin nocivă consumatorilor 
convenționali de tutun.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Noile categorii de produse din tutun 
introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă. Dispozițiile 
aplicabile depind de faptul dacă produsele 
se încadrează sau nu în definiția produsului 
din tutun nefumigen de la articolul 2 
alineatul (29) sau a tutunului pentru fumat 
de la articolul 2 alineatul (33).

(3) Noile categorii de produse din tutun și 
cele cu risc redus introduse pe piață 
respectă cerințele stabilite în prezenta 
directivă. Produsele din tutun cu risc 
redus se supun abaterilor autorizate de 
statele membre în temeiul alineatului (2).
Dispozițiile aplicabile depind de faptul 
dacă produsele se încadrează sau nu în 
definiția produsului din tutun nefumigen de 
la articolul 2 alineatul (29) sau a tutunului 
pentru fumat de la articolul 2 alineatul 
(33).

Justificare

Acest amendament face trimitere la amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 36a. 
Odată ce autoritățile au demonstrat din punct de vedere științific că unele dintre noile 
categorii de produse din tutun au caracteristici de reducere a nocivității, ar trebui prevăzute 
norme eficace privind posibilitatea de informare corectă a consumatorului. În mod contrar, 
ar fi stopate investițiile în cercetare, dezvoltare, inovare, producție și comercializare a
acestor produse, concepute pentru a oferi o alternativă mai puțin nocivă consumatorilor 
convenționali de tutun.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe baza datelor științifice și tehnice 
independente, fiabile și verificabile, în doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive și conform articolului 22, 
Comisia trebuie să adopte acte delegate 
care să stabilească reguli pentru 
evaluarea, ambalarea, etichetarea, 
ingredientele, introducerea pe piață, 
informarea consumatorului, prezentarea 
și vânzarea de noi produse din tutun care 
pot atesta o nocivitate cu mult mai mică 
față de produsele clasice din tutun. 

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 Articolul 18

Produsele care conțin nicotină Produsele care conțin nicotină
(1) Următoarele produse care conțin 
nicotină pot fi introduse pe piață numai în 
cazul în care au fost autorizate în temeiul 
Directivei 2001/83/CE:

(1) Următoarele produse care conțin 
nicotină pot fi introduse pe piață numai în 
cazul în care au fost autorizate în temeiul 
Directivei 2001/83/CE:

(a) produsele cu un nivel de nicotină care 
depășește 2 mg per unitate sau

(a) produsele cu un nivel de nicotină care 
depășește 2 mg per unitate sau

(b) produsele cu o concentrație de nicotină 
care depășește 4 mg per ml sau

(b) produsele cu o concentrație de nicotină 
care depășește 4 de mg per ml.

(c) produsele a căror utilizare preconizată 
determină o concentrație plasmatică de vârf 
maximă medie de peste 4 ng de nicotină 
per ml

(1a) Prezenta directivă nu se aplică 
produselor care conțin nicotină autorizate 
în conformitate cu Directiva 2001/83/CE. 
În cazul în care nu se aplică alineatul (1), 
produsele pot fi introduse pe piață dacă 
respectă prezenta directivă.



AD\940929RO.doc 53/64 PE508.048v03-00

RO

(1b) Statele membre asigură că produsele 
care conțin nicotină respectă legislația 
privind protecția și siguranța 
consumatorilor, precum și alte legislații 
relevante în vigoare ale Uniunii.
(1c) Nu mai târziu de 12 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive, 
fiecare stat membru prezintă Comisiei un 
raport privind măsurile pe care le-a luat 
pentru a implementa și pentru a pune în 
aplicare legislația stabilită în anexa IIb, 
dat fiind faptul că se aplică produselor 
care conțin nicotină, și eficacității acestor 
măsuri.
(1d) Statele membre introduc o interdicție 
privind utilizarea produselor care conțin 
nicotină în locurile publice.
(1e) Statele membre introduc o vârstă 
minimă pentru a putea avea acces la 
produsele care conțin nicotină.

(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22, 
pentru a actualiza cantitățile de nicotină 
stabilite la alineatul (1) ținând cont de 
progresele științifice și de autorizațiile de 
introducere pe piață acordate pentru 
produsele care conțin nicotină în temeiul 
Directivei 2001/83/CE.

(2) Până la 1 aprilie 2017, Comisia, după 
consultarea părților interesate și a statelor 
membre, efectuează un studiu privind 
produsele care conțin nicotină. Acest 
studiu va considera dacă este necesară o 
legislație specifică referitoare la produsele 
care conțin nicotină.

(3) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor care conțin nicotină 
sub pragurile stabilite la alineatul (1)
poartă următorul avertisment de sănătate:

(3) Fără a aduce atingere articolelor 5, 6 
și 12, fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor care conțin nicotină 
care nu sunt acoperite de dispozițiile 
Directivei 2001/83/CE poartă următorul 
avertisment de sănătate:

Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.

Acest produs conține nicotină și dăunează
sănătății.

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

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

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

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

suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procent este mărit la 32% în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și la 
35% în cazul statelor membre cu trei limbi 
oficiale.

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

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

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Acest produs poate dăuna sănătății 
dumneavoastră

Acest produs poate dăuna sănătății 
dumneavoastră și creează dependență.

Justificare

Produsele din plante ar trebui grupate împreună cu produsele din tutun și aceleași norme ar 
trebui să se aplice și acestora.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatele (3) și 
(4), articolul 6 alineatele (2a), (3), (9) și 
(10), articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (4), articolul 14 
alineatele (9) și (9a), articolul 15, 
articolul 17 alineatul (3a) și articolul 18 
alineatul (5) este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de cinci ani de la data [Oficiul 
pentru Publicații: rugăm inserați data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 alineatele 
(3), (9) și (10), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4), articolul 
14 alineatul (9) și articolul 18 alineatele 
(2) și (5) poate fi revocată în orice moment 
de Parlamentul European sau de Consiliu. 
O decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în respectiva 
decizie. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (2a), (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 13 
alineatul (4), articolul 14 alineatele (9) și 
(9a) articolul 15, articolul 17 alineatul 
(3a) și articolul 18 alineatul (5) poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în respectiva 
decizie. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
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specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității niciunuia dintre actele 
delegate aflate deja în vigoare.

specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității niciunuia dintre actele 
delegate aflate deja în vigoare.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 4 alineatele (3) și (4), articolului 
6 alineatele (2a), (3), (9) și (10), articolului 
8 alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 11 alineatul (3), articolului 13 
alineatul (4), articolului 14 alineatele (9) 
și (9a), articolului 15, articolului 17 
alineatul (3a) și articolului 18 alineatul (5) 
intră în vigoare numai în cazul în care nu a 
fost exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul, au 
informat ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În vederea întocmirii proiectului de raport, 
Comisia este asistată de experți științifici și 
tehnici, pentru a avea la dispoziție toate 
informațiile necesare.

În vederea întocmirii proiectului de raport, 
Comisia este asistată de experți științifici și 
tehnici din statele membre, pentru a avea 
la dispoziție toate informațiile necesare.
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Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a menține 
sau a adopta, în conformitate cu tratatul, 
norme mai stricte privind fabricarea, 
importul, vânzarea și consumul 
produselor din tutun pe care le consideră 
necesare pentru a asigura protecția 
sănătății publice, în măsura în care aceste 
norme nu se încadrează în sfera de 
aplicare a dispozițiilor prevăzute de
prezenta directivă.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru conformarea la prezenta directivă 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 

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

rugăm inserați data exactă intrare în 
vigoare + 24 de luni] cel târziu. Ele 
comunică de îndată Comisiei textele 
acestor acte.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: a 
se introduce data exactă – intrare în vigoare 
+ 48 de luni]:

Justificare

Statele membre ar trebui să dispună de mai mult timp pentru a se adapta la noile dispoziții.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) produse care conțin nicotină;

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 18 din directiva propusă.
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Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a produselor din tutun, altele 
decât țigaretele și țigaretele de rulat care 
nu sunt în conformitate cu prezenta 
directivă până la data de (Oficiul pentru 
Publicații: introduceți data exactă: intrare 
în vigoare + 42 de luni).

Justificare

În conformitate cu considerentul 18 din Directiva 2001/37/CE, ar trebui asigurate perioade 
tranzitorii suficient de mari pentru a permite efectuarea modificărilor necesare producției și 
a lichida stocurile, mai ales pentru alte produse decât țigaretele.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIa
Conținutul maxim de nicotină din tutunul 
pentru fumat, toxinele per greutate uscată 
a tutunului unitar:
NNN (N-nitrosonornicotină) plus NNK 
(4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-
butanonă): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Piren): 5,0 µg/kg

Justificare

Acest tabel reproduce recomandările referitoare la toxicitate ale Grupului de studiu al OMS 
privind Regulamentul privind produsele din tutun – Raportul privind baza științifică a 
regulamentului privind produsele din tutun, seria de rapoarte tehnice ale OMS, nr. 955. 
(2010)
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Amendamentul 73

Propunere de directivă
Anexa II b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIb
Legislația UE aplicabilă produselor care 
conțin nicotină:
Siguranță generală:
Directiva 2001/95/CE privind siguranța 
generală a produselor, în special în ceea 
ce privește sistemul RAPEX – notificare și 
avertismente cu privire la produsele 
periculoase;
Ambalare și etichetare:
Directiva 67/548/CEE privind substanțele 
periculoase;
Directiva 99/45/CE privind preparatele 
periculoase;
Regulamentul 1271/2008 privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și a amestecurilor se aplică 
începând cu 2015.
Siguranța chimică:
Regulamentul (CE) 1907/2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH)
Siguranță electrică:
Directiva 2006/95/CE privind tensiunea 
joasă
Directiva 2004/108/CE privind 
compatibilitatea electromagnetică
Directiva 2011/65/UE privind restricțiile 
de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase (dacă se aplică)
Directiva 2012/19/EU privind deșeurile de 
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echipamente electrice și electronice 
(DEEE)
Directiva 2006/66/CE privind bateriile
Metrologie:
Fabricare după greutatea sau după 
volumul anumitor produse preambalate –
Directiva 76/2011/CEE;
Directiva 2007/45/CE privind cantitățile 
nominale ale produselor preambalate
Practica comercială:
Directiva 97/7/CE privind vânzarea la 
distanță
Directiva 2000/31/CE privind comerțul 
electronic
Directiva 2006/114/CE privind 
publicitatea înșelătoare și comparativă
Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale

Justificare

Statele membre ar trebui să aplice conținutul regulamentului existent privind consumatorii și 
siguranța produselor care conțin nicotină. Cerința de raportare va însemna faptul că este 
considerată o abordare mai sistematică și va forma baza unei analize a Comisiei care va fi 
finalizată până în aprilie 2017.
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ANEXĂ - LISTA CERERILOR PREZENTATE DE PĂRȚILE INTERESATE1

Organizație
Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/

                                               
1 Lista nu este exhaustivă.
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Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska
National Brands Associations
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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