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Amendamentul 55
Antonyia Parvanova

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,

Or. en

Amendamentul 56
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en



PE510.660v01-00 4/121 AM\935348RO.doc

RO

Amendamentul 57
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Producția de tutun din zonele 
dezavantajate, precum regiunile 
ultraperiferice, atunci când este frecvent 
asociată cu condiții speciale geografice și 
socioeconomice și are o valoare culturală 
datorită utilizării unor metode de 
producție bazate pe meșteșuguri, ar trebui 
să beneficieze de o atenție specială din 
partea UE, care ar trebui să le permită 
statelor membre posibilitatea de a aplica 
măsuri speciale pentru a menține 
producția în aceste regiuni;

Or. pt

Amendamentul 58
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, având în vedere, în special, noile 
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 
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asistență pentru cetățenii care doresc să 
renunțe la fumat

Or. it

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 59
Wim van de Camp

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.

Or. xm

Amendamentul 60
Sylvana Rapti

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 evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel 
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internațional, toxicitatea lor sau 
potențialul lor de dependență.

Or. en

Amendamentul 61
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 62
Wim van de Camp

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.

Or. xm

Justificare

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

Amendamentul 63
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări (15) Probabilitatea unor reglementări 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 64
Franz Obermayr

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 

(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. Măsurile prin care se introduc 
diferențe nejustificate de tratament al 
țigaretelor cu diferite arome (de exemplu.
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de tratament al țigaretelor cu diferite arome 
(de exemplu. țigarete cu aromă de mentol 
și de cuișoare) ar trebui evitate.

țigarete cu aromă de mentol și de cuișoare) 
ar trebui evitate.

Or. de

Justificare

Nu există nicio dovadă fundamentată științific care să ateste faptul că produsele din tutun 
mentolate cresc incidența fumatului în rândul tinerilor mai mult decât produsele din tutun 
convenționale.

Amendamentul 65
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt
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Amendamentul 66
Catherine Stihler

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a evita o segmentare și mai mare a pieței aditivilor, toți aditivii ar trebui interziși, 
inclusiv toți aromatizanții, deoarece ei contribuie la creșterea atractivității produselor din 
tutun, ceea ce contrazice esența acestei directive.

Amendamentul 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interzicerea produselor din tutun cu (16) Interzicerea produselor din tutun cu 
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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.

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

Or. pl

Amendamentul 68
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Interzicerea produselor din tutun cu 
arome caracteristice nu înseamnă 
interzicerea completă a utilizării aditivilor 
individuali, dar obligă producătorii 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. Țigările cu aromă de 
mentol ar trebui să facă excepție, 
deoarece ele sunt considerate ca fiind 
produse cu aromă tradițională de tutun și 
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discriminări între diferitele soiuri de tutun. 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.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1) din propunerea de directivă.

Amendamentul 69
Matteo Salvini

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 producătorii să 
reducă aditivul sau combinația de aditivi 
astfel încât aditivii să nu mai determine o 
aromă caracteristică. Utilizarea aditivilor 
esențiali pentru prelucrarea produselor din 
tutun ar trebui să fie permisă în măsura în 
care ei nu determină o aromă caracteristică.
Comisia ar trebui să asigure condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor referitoare la aromele 
caracteristice. Statele membre și Comisia 
ar trebui să facă apel la comisii 
independente care să le asiste în luarea 
unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

Or. it
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Justificare

Alinierea textului la articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf.

Amendamentul 70
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Utilizarea anumitor aditivi poate crea 
impresia în rândul consumatorilor că 
produsele din tutun ar avea beneficii 
pentru sănătate, prezintă riscuri pentru 
sănătate mai mici sau cresc vigilența 
mentală și performanțele fizice. Pentru a 
asigura un nivel înalt de protecție a 
sănătății, statele membre trebuie să 
asigure informarea clară a 
consumatorilor, în special a tinerilor, în 
această privință.

Or. de

Amendamentul 71
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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modele de consum în cazul tinerilor.

Or. en

Justificare

Toate produsele din tutun ar trebui acoperite de directivă, ca urmare a impactului lor negativ 
asupra sănătății și indiferent de grupa de vârstă vizată a consumatorilor

Amendamentul 72
Nora Berra

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 73
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun, altele 
decât țigaretele, tutunul de rulat și 
produsele din tutun nefumigene, care 
sunt consumate în principal de către 

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

Or. en

Amendamentul 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 75
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

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

Amendamentul 76
Konstantinos Poupakis

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

(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.
Introducerea de avertismente de sănătate 
combinate ar trebui lăsată la discreția 
fiecărui stat membru, în timp ce 
avertismentele textuale sunt obligatorii pe 
întreg teritoriul Uniunii și să acopere părți 
mari și vizibile de pe suprafața pachetului.
Pentru toate avertismentele de sănătate ar 
trebui stabilită un procent minim din 
suprafața externă pentru a asigura 
vizibilitatea și eficiența lor.
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minimă pentru a asigura vizibilitatea și 
eficiența lor.

Or. el

Justificare

Introducerea imaginilor ar trebui să rămână la alegerea fiecărui stat membru. Mai mult, 
existența unor dimensiuni minime pentru toate avertismentele de sănătate ar trebui înlocuită 
cu o acoperire minimă a suprafeței exterioare, dat fiind faptul că aceste dimensiuni nu sunt 
aplicabile tuturor tipurilor de ambalaje. Aceasta ar impune uniformitate în ceea ce privește 
dimensiunea, forma și prezentarea pachetelor.

Amendamentul 77
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 78
Adam Bielan

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.

Or. pl

Amendamentul 79
Franz Obermayr

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 

(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 
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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.

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 
vizibile de pe suprafața pachetului. Pentru 
toate avertismentele de sănătate ar trebui 
stabilită o dimensiune minimă pentru a 
asigura vizibilitatea și eficiența lor, precum 
și o dimensiune maximă, pentru a evita o 
intervenție disproporționată în drepturile 
de proprietate intelectuală (articolul 17 
alineatul (2) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene) și în 
libertatea operatorilor economici de a 
desfășura activități economice 
(articolul 16).

Or. de

Justificare

O intervenție disproporționată în legislația privind mărcile și în libertatea operatorilor 
economici de a proiecta ambalajele ar conduce la situația în care producătorii nu și-ar putea 
delimita produsele de cele ale concurenței decât prin preț, ceea ce ar avea ca rezultat o 
presiune asupra prețurilor; acest lucru ar determina o scădere pe termen lung a prețurilor la 
produsele din tutun, ceea ce le-ar face mai accesibile pentru tineri.

Amendamentul 80
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici care 
sunt aplicate pe pachet, cum ar fi 
„conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. De 
asemenea, dimensiunea și aspectul 
țigaretelor individuale pot induce 
consumatorii în eroare prin crearea 
impresiei de inocuitate. Un studiu recent a 
arătat, de asemenea, că fumătorii de 
țigarete subțiri erau mai predispuși să 
creadă că țigaretele fabricate de societatea 
ale căror produse le cumpără ei ar putea fi 
mai puțin dăunătoare. Acest aspect ar 
trebui abordat prin specificarea textelor 
care poate fi aplicate pe ambalaj.

Or. el

Justificare

Propunerea de directivă prevede eliminarea țigaretelor cu un diametru mai mic de 7,5 mm. 
Cu toate acestea, studiile în domeniu nu conțin probe care să sugereze că astfel de dispoziții 
se vor dovedi utile obiectivelor directivei. Dimpotrivă, acestea vor conduce la interferența cu 
piața internă și denaturarea concurenței libere în sectorul tutunului, având în vedere că 
fumătorii vor alege fie să consume țigarete cu un diametru în general disponibil, fie să 
cumpere produse comercializate ilegal.

Amendamentul 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Considerentul 23



AM\935348RO.doc 21/121 PE510.660v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Țigaretele „subțiri” nu sunt mai dăunătoare decât altele, ambalajul este singurul lucru care 
ar putea induce în eroare consumatorii. Totuși, dacă acest tip de produs este ambalat în 
conformitate cu dispozițiile prezentei directive, inducerea în eroare a consumatorilor nu va 
mai fi posibilă.
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Amendamentul 82
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 83
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele ar 
putea induce consumatorii în eroare, în 
special tinerii, sugerând că produsele sunt 
mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne.
Acest aspect ar trebui abordat. Textele sau 
caracteristicile sus-menționate ar trebui 
înlăturate și înlocuite cu o declarație 
comună „toate țigaretele sunt dăunătoare 
în egală măsură”. Aceasta ar informa în 
mod obiectiv consumatorii că țigaretele 
subțiri sau cu aromă de mentol reprezintă 
același pericol ca și țigaretele obișnuite.

Or. en

Amendamentul 84
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind caracteristicile grafice 
ale avertismentelor, precum și privind 
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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.

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

Or. it

Amendamentul 85
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Pentru a asigura integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate și a 
maximiza eficiența lor, ar trebui introduse 
dispoziții privind dimensiunea 
avertismentelor, precum și privind anumite 
elemente ale aspectului ambalajului 
produselor din tutun, inclusiv mecanismul 
de deschidere. Ambalajul și produsele pot
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”, 
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„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.

„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne. Un 
studiu recent a arătat, de asemenea, că 
fumătorii de țigarete subțiri erau mai 
predispuși să creadă că țigaretele fabricate 
de societatea ale căror produse le cumpără 
ei ar putea fi mai puțin dăunătoare. Acest 
aspect ar trebui abordat.

Or. de

Amendamentul 86
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

unui studiu științific al influenței reale a 
acestor produse asupra consumului de 
tutun.

Or. pt

Amendamentul 87
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\935348RO.doc 27/121 PE510.660v01-00

RO

demonstrat că ambalajele neutre sunt mai 
puțin atractive și sporesc eficiența 
avertismentelor de sănătate, reducând 
astfel incidența fumatului și consumul de 
tutun.

Or. en

Amendamentul 88
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Produselor din tutun pentru fumat 
altele decât țigaretele și tutunul de rulat, 
care sunt consumate în principal de către 
consumatori mai în vârstă, ar trebui să fie 
exonerate de anumite cerințe de etichetare, 
în măsura în care nu există o modificare 
substanțială a circumstanțelor în termeni 
de volume de vânzări sau de modele de 
consum în cazul tinerilor. Etichetarea 
acestor alte produse din tutun ar trebui să 
respecte reglementări specifice.
Vizibilitatea avertismentelor de sănătate de 
pe produsele din tutun nefumigene trebuie 
să fie asigurată. Prin urmare, 
avertismentele ar trebui să fie plasate pe 
cele două suprafețe principale ale 
ambalajelor produselor din tutun 
nefumigene.

(24) Produselor din tutun pentru fumat 
altele decât țigaretele și tutunul de rulat, 
care sunt consumate în principal de către 
consumatori mai în vârstă, ar trebui să facă 
obiectul acelorași cerințe de etichetare ca 
și țigaretele și produsele din tutun de 
rulat. Etichetarea acestor produse din tutun 
ar trebui să respecte reglementări specifice.
Vizibilitatea avertismentelor de sănătate de 
pe produsele din tutun nefumigene trebuie 
să fie asigurată. Prin urmare, 
avertismentele ar trebui să fie plasate pe 
cele două suprafețe principale ale 
ambalajelor produselor din tutun 
nefumigene.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o protecție egală a tuturor consumatorilor de pe teritoriul UE și un nivel 
înalt de protecție a sănătății.

Amendamentul 89
Nora Berra



PE510.660v01-00 28/121 AM\935348RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 90
Olle Schmidt

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 

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

protecția conferită de legislațiile de control 
al tutunului. În plus, CCCT obligă Uniunea 
să lupte împotriva produselor ilicite, ca 
parte a unei politici cuprinzătoare în 
materie de control al tutunului. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă ca pachetele 
unitare de produse din tutun să fie marcate 
în mod unic și sigur și ca circulația lor să 
fie înregistrată astfel încât aceste produse 
să poată fi urmărite și trasate în Uniune, iar 
conformitatea lor cu prezenta directivă să 
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.

Or. en

Amendamentul 91
Sylvana Rapti

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.

Or. en
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Amendamentul 92
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral a interzis vânzarea în 
statele membre a anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral. Directiva 2001/37/CE a 
confirmat această interdicție. Articolul 
151 din Actul de aderare a Austriei, 
Finlandei și Suediei acordă Regatului 
Suediei o derogare de la această 
interdicție. Interzicerea vânzării tutunului 
pentru uz oral ar trebui menținută în 
vigoare pentru a preveni introducerea pe 
piața internă a unui produs care 
generează dependență, are efecte adverse 
asupra sănătății și este atractiv pentru 
tineri. Pentru alte produse din tutun 
nefumigene care nu sunt produse pentru 
piețele cu consum mare, o reglementare 
strictă a etichetării și a ingredientelor este 
considerată suficientă pentru a limita 
extinderea pieței dincolo de utilizarea lor 
tradițională.

eliminat

__________________
38 JO L 359, 8.12.1989, p. 1.
39 JO C 241, 29.8.1994.

Or. en

Amendamentul 93
Preslav Borissov
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Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 94
Nora Berra

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
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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.

tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale 
prezentei directive. Prin urmare, vânzările 
transfrontaliere la distanță de tutun ar 
trebui interzise.

Or. fr

Amendamentul 95
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale
prezentei directive. Sunt necesare 
reglementări comune privind un sistem de 
notificare pentru a se asigura că prezenta 

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun, precum și practicile 
de distribuție gratuită sau de schimbare a 
produselor din tutun în scopuri 
promoționale în locuri publice, facilitează 
accesul tinerilor la acestea și riscă să 
submineze conformitatea cu cerințele 
legislației de control al tutunului și în 
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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.

special ale prezentei directive Cu toate 
acestea, ele sunt interzise.

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 16)

Amendamentul 96
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale 
prezentei directive. Sunt necesare 
reglementări comune privind un sistem de 
notificare pentru a se asigura că prezenta 
directivă își realizează complet obiectivele.
Dispoziția privind notificarea vânzărilor 
transfrontaliere la distanță de tutun din 
prezenta directivă ar trebui să fie aplicată 

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

Or. cs

Justificare

Experții consideră că garantarea faptului că interdicția privind vânzările către minori este 
menținută corespunzător constituie o măsură preventivă care protejează copiii și minorii de 
efectele fumatului.

Amendamentul 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 
morbiditate și handicap, iar consumul lor ar 
trebui să fie limitat. Prin urmare, este 
important să se monitorizeze evoluțiile în 
ceea ce privește noile categorii de produse 
din tutun. Producătorii 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 
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evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă.

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.

Or. pl

Amendamentul 98
Olle Schmidt

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 
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 

(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 
destinate în scopuri medicale oamenilor,
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 
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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.

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.

Or. en

Justificare

Deoarece există produse nemedicale care conțin nicotină, ca alternativă la fumat, aplicarea 
Regulamentului privind produsele farmaceutice tuturor produselor care conțin nicotină ar fi 
necorespunzătoare.

Amendamentul 99
Nora Berra

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 uman42

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 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 

(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 uman42

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 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 
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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.

2001/83/CE altor produse vizate de 
prezenta directivă în cazul în care 
condițiile stabilite în Directiva 2001/83/CE 
sunt îndeplinite.

Or. fr

Amendamentul 100
Nora Berra

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

Or. fr

Amendamentul 101
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. it

[A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf]

Amendamentul 102
Wim van de Camp

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 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

(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 metodelor de 
măsurare pentru emisii și a metodelor de 
măsurare a acestora, stabilirea nivelurilor
maxime pentru ingredientele care cresc 
toxicitatea sau potențialul de dependență, 
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 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
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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.

nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 103
Antonyia Parvanova

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 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

(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 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 nivelurilor 
de nicotină din produsele care conțin 
nicotină. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
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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.

timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Toate produsele din tutun ar trebui acoperite de directivă, ca urmare a impactului lor negativ 
asupra sănătății și indiferent de grupa de vârstă vizată a consumatorilor

Amendamentul 104
Matteo Salvini

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 

(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 adaptarea cantităților 
maxime pentru emisii și a metodelor de 
măsurare a acestora, stabilirea nivelurilor 
maxime pentru ingredientele care cresc 
toxicitatea, potențialul de dependență sau 
atractivitatea, metodologia pentru a stabili 
dacă un produs din tutun are sau nu o 
aromă caracteristică, utilizarea 
avertismentelor de sănătate, a 
identificatorilor unici și a caracteristicilor 
de securitate în etichetare și ambalare, 
definirea elementelor esențiale în 
contractele de stocare a datelor cu părți 
terțe independente, revizuirea anumitor 
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produsele din tutun nefumigene, precum și 
revizuirea nivelurilor de nicotină din 
produsele care conțin nicotină. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

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 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. it

[A se vedea amendamentele la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf]

Amendamentul 105
Franz Obermayr

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 

(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, 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. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
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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 
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.

desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. de

Amendamentul 106
Robert Rochefort

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.

Or. fr

Amendamentul 107
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Un stat membru care consideră că 
este necesar să mențină dispoziții 
naționale mai stricte în cazul unor aspecte 

(40) Prezenta directivă armonizează pe 
deplin anumite aspecte privind fabricarea, 
prezentarea și vânzarea tutunului și a 
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care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive ar trebui să aibă 
posibilitatea să procedeze în acest sens, 
pentru toate produsele similare, pe baza 
unor necesități prioritare din sfera 
protejării sănătății publice. Un stat 
membru ar trebui, de asemenea, să aibă 
posibilitatea să introducă dispoziții mai 
stricte, aplicabile tuturor produselor 
similare, din motive specifice respectivului 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile 
să fie justificate prin necesitatea de a 
proteja sănătatea publică. Dispozițiile 
naționale mai stricte ar trebui să fie 
necesare și proporționale, să nu constituie 
un mijloc de discriminare arbitrară sau o 
restricție disimulată a comerțului dintre 
statele membre. Dispozițiile naționale mai 
stricte necesită notificare prealabilă și 
aprobare din partea Comisiei, ținând 
seama de nivelul înalt de protecție a 
sănătății atins prin prezenta directivă.

produselor asociate. Statele membre nu ar 
trebui să aibă permisiunea să mențină sau 
să introducă în legislația lor națională 
dispoziții care se abat de la cerințele de 
etichetare și ambalare stabilite în prezenta 
directivă.

Or. xm

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 108
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Un stat membru care consideră că este 
necesar să mențină dispoziții naționale mai 
stricte în cazul unor aspecte care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
ar trebui să aibă posibilitatea să procedeze 
în acest sens, pentru toate produsele 

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

similare, pe baza unor necesități prioritare 
din sfera protejării sănătății publice. Cu 
toate acestea, statele membre nu pot 
introduce dispoziții divergente în ceea ce 
privește prezentarea și vânzarea 
produselor din tutun. Acest lucru este 
valabil în special în ceea ce privește 
etichetarea și normele privind ambalajul.

Or. de

Justificare

Normele divergente de etichetare și ambalare în statele membre ar limita masiv libera 
circulație a bunurilor pentru produsele din tutun din piața internă. În plus, normele mai 
stricte pentru ambalaje, cum ar fi ambalajele standardizate generice („plain packaging”) nu 
sunt adecvate pentru că ar simplifica falsificările.

Amendamentul 109
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Statele membre care consideră 
necesară menținerea și/sau introducerea 
unor dispoziții naționale și/sau regionale 
privind întreținerea plantațiilor 
tradiționale de tutun pe motivul justificat 
că populația locală este dependentă din 
punct de vedere socioeconomic de acestea 
și că producția are o valoare culturală, ar 
trebui să fie autorizate să facă acest lucru.
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Or. pt

Amendamentul 110
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. xm

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 111
Franz Obermayr
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Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(41) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a introduce acte legislative 
mai stricte pe care le consideră necesare 
pentru a proteja sănătatea publică, cu 
condiția ca acestea să nu intre în 
domeniul de aplicare al dispozițiilor 
prezentei directive. În măsura în care 
produsele din tutun sau produsele 
similare respectă cerințele prezentei 
directive, statele membre nu pot interzice 
sau limita importul, vânzarea sau 
consumul acestor produse.

Or. de

Justificare

Normele divergente de etichetare și ambalare în statele membre ar limita masiv libera 
circulație a bunurilor pentru produsele din tutun din piața internă. În plus, normele mai 
stricte pentru ambalaje, cum ar fi ambalajele standardizate generice („plain packaging”) nu 
sunt adecvate pentru că ar simplifica falsificările.

Amendamentul 112
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 43 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Statele membre ar trebui să respecte 
dreptul de a respira aer curat în temeiul 
articolului 7 litera (b) și al articolului 12 
din Convenția internațională cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale 
care prevede dreptul la condiții de muncă 
sigure și sănătoase și dreptul oricui de a 
se bucura de cel mai înalt standard 
realizabil în materie de sănătate fizică și 
mentală. Acest lucru respectă articol 37 
din Carta drepturilor fundamentale în 
conformitate cu care politicile Uniunii 
trebuie să prevadă un nivel ridicat de 
protecție a mediului și de îmbunătățire a 
calității acestuia.

Or. en

Amendamentul 113
Toine Manders

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, 
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 

(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 
este indicat în Convenția internațională 
cu privire la drepturile economice, sociale 
și culturale [articolul 7 litera (b) și 
articolul 12]. Obligațiile impuse 
producătorilor, importatorilor și 
distribuitorilor de produse din tutun sunt 
necesare pentru a îmbunătăți funcționarea 
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Uniunii Europene. Aplicarea prezentei 
directive ar trebui să respecte legislația UE 
și obligațiile internaționale relevante.

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.

Or. en

Amendamentul 114
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interdicția introducerii pe piață a 
tutunului pentru uz oral;

eliminat

Or. en

Amendamentul 115
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interdicția introducerii pe piață a 
tutunului pentru uz oral;

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 117
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 118
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 16)

Amendamentul 119
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „aditiv” înseamnă o substanță 
conținută într-un produs din tutun, în 
pachetul unitar care conține produsul sau 
în orice ambalaj exterior al acestuia, cu 
excepția frunzelor de tutun și a altor părți 
naturale sau neprelucrate ale plantelor de 
tutun;

eliminat

Or. it

Justificare

Acest amendament urmărește să elimine definiția pentru „aditiv” și trimiterile aferente în 
text, întrucât substanțele prezente în ambalaj, cu excepția substanțelor care migrează din 
materialul ambalajului în produsul finit nu ar trebui reglementate într-o directivă. În plus, 
este mai oportun ca problema privind această migrare să fie reglementată în cadrul definiției 
pentru „ingrediente”, care, astfel cum a fost modificată, face inutilă a doua definiție de la 
articolul 2.

Amendamentul 120
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „aditiv” înseamnă o substanță conținută
într-un produs din tutun, în pachetul 
unitar care conține produsul sau în orice 
ambalaj exterior al acestuia, cu excepția 
frunzelor de tutun și a altor părți naturale 
sau neprelucrate ale plantelor de tutun;

2. „aditiv” înseamnă orice substanță 
utilizată la fabricarea unui produs din 
tutun, cu excepția frunzelor de tutun și a 
altor părți naturale sau neprelucrate ale 
plantelor de tutun și destinate să fie 
prezentă în produsul final;

Or. xm

Amendamentul 121
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3



AM\935348RO.doc 51/121 PE510.660v01-00

RO

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

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 16)

Amendamentul 122
Wim van de Camp

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.

Or. xm

Justificare

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

Amendamentul 123
Maria do Céu Patrão Neves
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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 poate fi deosebit de cel al
tutunului sau al mentolului și care este 
determinat de un aditiv sau de o 
combinație de aditivi, incluzând 
neexhaustiv fructele, condimentele, 
ierburile, alcoolul, dulciurile sau vanilia, 
perceptibile înainte sau în momentul 
utilizării intenționate a produsului din 
tutun;

Or. pt

Amendamentul 124
Franz Obermayr

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 poate fi deosebit de cel al
tutunului și care este determinat de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, 
incluzând neexhaustiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, dulciurile 
sau vanilia, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. de

Amendamentul 125
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. xm

Justificare

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

Amendamentul 126
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „vânzări transfrontaliere la distanță” 
înseamnă un serviciu de vânzări la distanță 
în cadrul căruia, în momentul în care 
consumatorul comandă produsul, 
consumatorul se află într-un alt stat 
membru decât statul membru sau țara terță 
în care este stabilit punctul de vânzare cu 
amănuntul; un punct de vânzare cu 
amănuntul este considerat ca fiind stabilit 
într-un stat membru:

11. „vânzări transfrontaliere la distanță” 
înseamnă un serviciu de vânzări la distanță 
în cadrul căruia, în momentul în care 
consumatorul comandă produsul, 
consumatorul se află într-un alt stat 
membru decât statul membru sau țara terță 
în care este stabilit punctul de vânzare cu 
amănuntul:

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 16)

Amendamentul 127
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul unei persoane fizice – dacă 
ea/el are sediul activităților economice în 
statul membru respectiv;

eliminat

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 16)

Amendamentul 128
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în alte cazuri – dacă are sediul social, 
administrația centrală sau sediul 
activităților economice, inclusiv o 
sucursală, agenție sau orice altă unitate 
economică, în statul membru respectiv;

eliminat

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 16)

Amendamentul 129
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, tutun 
(frunze și alte părți naturale, prelucrate sau 
neprelucrate, ale plantelor de tutun, 
inclusiv tutun expandat și reconstituit), 
precum și orice substanță prezentă într-un 
produs din tutun finit, inclusiv hârtia, 
filtrul, cerneala, capsulele și adezivii;

18. „ingredient” înseamnă orice substanță 
sau componentă, cu excepția frunzei de 
tutun și a altor părți ale plantei de tutun, 
naturale sau neprelucrate, utilizate la 
fabricarea sau prepararea unui produs 
din tutun și care se regăsesc în produsul 
finit, chiar și sub formă modificată, 
inclusiv hârtia, filtrul, cerneala și adezivii;

Or. xm
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Justificare

Definiția propusă de Comisie este înlocuită cu definiția de la articolul 2 din Directiva 
2001/37/CE.

Amendamentul 130
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, tutun 
(frunze și alte părți naturale, prelucrate 
sau neprelucrate, ale plantelor de tutun, 
inclusiv tutun expandat și reconstituit),
precum și orice substanță prezentă într-un 
produs din tutun finit, inclusiv hârtia, 
filtrul, cerneala, capsulele și adezivii;

18. „ingredient” înseamnă un aditiv și orice 
substanță prezentă într-un produs din tutun 
finit, inclusiv hârtia, filtrul, cerneala, 
capsulele și adezivii;

Or. it

Justificare

Având în vedere propunerea Comisiei Europene de revizuire a Directivei 2001/110/CE 
privind mierea, este important să se facă o distincție între ingredientele și componentele 
naturale ale unui produs. Prin urmare, tutunul trebuie considerat o componentă naturală a 
produselor din tutun.

Amendamentul 131
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „ingredient” înseamnă un aditiv, tutun 
(frunze și alte părți naturale, prelucrate 
sau neprelucrate, ale plantelor de tutun, 
inclusiv tutun expandat și reconstituit), 
precum și orice substanță prezentă într-un
produs din tutun finit, inclusiv hârtia, 

18. „ingredient” înseamnă orice substanță 
utilizată în producția sau prelucrarea 
unui produs din tutun sau a oricărei 
componente a unui produs din tutun
(inclusiv hârtia, filtrul, cerneala, capsulele 
și adezivii) și încă prezentă într-un produs 
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filtrul, cerneala, capsulele și adezivii; din tutun finit;

Or. it

Justificare

Definiția pentru „ingredient” ar trebui să fie în conformitate cu cea deja stabilită în 
Directiva privind produsele din tutun în vigoare în prezent. Într-adevăr, această definiție nu 
include frunza de tutun, resturile de agenți care protejează culturile sau pachetul. De fapt, 
definiția vizează substanțele (altele decât tutunul) care sunt introduse de producători și care 
sunt prezente în produsul finit.

Amendamentul 132
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „componentă naturală” înseamnă 
tutun (frunze și alte părți naturale, 
prelucrate sau neprelucrate, ale plantelor 
de tutun, inclusiv tutun expandat și 
reconstituit);;

Or. it

[(A se vedea amendamentul la articolul 2 punctul (18)]

Justificare

Având în vedere propunerea Comisiei Europene de revizuire a Directivei 2001/110/CE 
privind mierea, este important să se facă o distincție între ingredientele și componentele 
naturale ale unui produs. Prin urmare, tutunul trebuie considerat o componentă naturală a 
produselor din tutun.

Amendamentul 133
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19
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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;

Or. en

Amendamentul 134
Gino Trematerra

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” înseamnă conținutul sau 
emisiile maxime pentru o substanță dintr-
un produs din tutun măsurate în grame;

Or. it

Amendamentul 135
Matteo Salvini

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;

Or. it
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Amendamentul 136
Lara Comi

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” înseamnă conținutul 
maxim pentru o substanță dintr-un produs 
din tutun măsurate în grame;

Or. it

Justificare

Luarea în considerare a posibilității conform căreia cantitatea maximă de emisii poate fi 
inclusiv egala cu zero ar genera o interzicere de facto a oricărui produs din tutun aflat în 
prezent pe piață.

Amendamentul 137
Matteo Salvini

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.)

Or. it

Justificare

Amendament lingvistic. Este posibil și oportun să se traducă în limba italiană locuțiunea din 
engleză „water-pipe tobacco”.
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Amendamentul 138
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. „ambalaj neutru” înseamnă 
culoarea, înscrisul, dimensiunea și poziția 
standardizate ale denumirii și variantei de 
marcă de pe ambalaje și culoarea 
standardizată a ambalajelor.

Or. en

Amendamentul 139
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

25. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea produselor la dispoziția 
consumatorilor din Uniune, cu sau fără 
plată;

Or. it

(A se vedea amendamentele la articolul 16)

Amendamentul 140
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26
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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;

Or. xm

Amendamentul 141
Wim van de Camp

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” 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;

Or. xm

Amendamentul 142
Wim van de Camp

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 

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 
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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;

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;

Or. xm

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 143
Matteo Salvini

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 
25 % în întreaga Uniune, 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 
întreaga Uniune pentru respectiva 
categorie de produse pe baza raportului 
Eurobarometru ____ [această dată va fi 
stabilită la momentul adoptării directivei] 
sau pe baza unor studii de prevalență 
echivalente

Or. it
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Amendamentul 144
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

33. „tutun pentru fumat” înseamnă un 
produs din tutun care nu este un produs 
din tutun nefumigen;

33. „tutun pentru fumat” înseamnă un 
produs din tutun care este destinat a fi ars;

Or. xm

Amendamentul 145
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

34. „produse din tutun” înseamnă produse 
utilizabile pentru consum de către 
consumatori și care constau, chiar și 
parțial, din tutun, indiferent dacă este sau 
nu modificat genetic;

34. „produse din tutun” înseamnă produse 
utilizabile pentru consum de către 
consumatori și care constau, chiar și 
parțial, din tutun;

Or. el

Amendamentul 146
Preslav Borissov

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 timp de cel 
puțin 30 de ani;
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 147
Maria do Céu Patrão Neves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

36a. „produse cu risc scăzut” 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.

Or. pt

Amendamentul 148
Ian Hudghton

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „ambalaj standardizat” înseamnă 
standardizarea culorii ambalajului și 
înlăturarea tuturor mărcilor de pe 
ambalaj, cu excepția denumirii de marcă 
care va apărea pe ambalaj cu un înscris și 
o poziție standardizate. Standardizarea 
poate fi extinsă, de asemenea, la forma, 
dimensiunea, metoda de deschidere a 
pachetului și la alte forme ale aspectului.
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Marcajele legale relevante precum 
avertismentele de sănătate și timbrele 
fiscale sunt menținute pe ambalaj.

Or. en

Amendamentul 149
Lara Comi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

36c. „produs din tutun cu risc redus” 
înseamnă orice produs din tutun care 
reduce riscul unor boli cauzate de 
produsele din tutun convenționale.

Or. it

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentele la articolul 17. Odată ce autoritățile 
competente au dovedit că anumite produse din tutun de nouă generație pot reduce 
nocivitatea, ar trebui să se prevadă instrumente eficace cu caracter de reglementare și 
posibilitatea furnizării unei informații corecte 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 150
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



AM\935348RO.doc 65/121 PE510.660v01-00

RO

standardele convenite la nivel 
internațional.

Or. nl

Amendamentul 151
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. el

Justificare

Producțiile maxime sunt considerate ca fiind elemente esențiale ale unui act legislativ și orice 
modificare a acestor elemente ar trebui să fie supusă unei proceduri legislative ordinare.

Amendamentul 152
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 153
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 154
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Comisia Europeană nu ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea 
reducerii nivelurilor maxime de gudron, nicotină și monoxid de carbon, fiind vorba despre 
aspecte esențiale și nu secundare ale directivei (și de fapt în vederea interzicerii oricărui 
produs din tutun care se află în prezent pe piață), astfel cum prevede articolul 190 alineatul 
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(1) din TFUE. În această privință, implicarea Parlamentului European și a Consiliului are o 
importanță fundamentală.

Amendamentul 155
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 156
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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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).

Or. nl

Amendamentul 157
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 158
Wim van de Camp

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

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

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.

Or. xm

Justificare

Producțiile maxime sunt considerate ca fiind elemente esențiale ale unui act legislativ și orice 
modificare a acestor elemente ar trebui să fie supusă unei proceduri legislative ordinare.

Amendamentul 159
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele. Luând 
în considerare standardele convenite la 
nivel internațional, în cazul în care sunt 

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.



PE510.660v01-00 70/121 AM\935348RO.doc

RO

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).

Or. el

Justificare

Producțiile maxime sunt considerate ca fiind elemente esențiale ale unui act legislativ și orice 
modificare a acestor elemente ar trebui să fie supusă unei proceduri legislative ordinare.

Amendamentul 160
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 ia în considerare un răspuns 
strategic corespunzător incluzând, dacă 
este cazul, prezentarea unei propuneri de 
modificare a prezentei directive în 
conformitate cu concluziile raportului 
descris la articolul 23.
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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).

Or. en

Amendamentul 161
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor 
produse din tutun decât țigaretele.

Or. it

Justificare

Pentru o mai mare claritate, textul se împarte în alineatul (3) și alineatul (3a).
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Amendamentul 162
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre notifică Comisiei 
cantitățile maxime pe care le stabilesc 
pentru alte emisii ale țigaretelor și ale altor
produse din tutun decât țigaretele.

Or. it

Justificare

Stabilirea nivelurilor maxime ale altor emisii este fără îndoială o activitate care urmărește 
modificarea elementelor esențiale ale directivei în sensul articolului 290 alineatul (1) din 
tratat și, din acest motiv, nu poate fi încredințată Comisiei Europene fără implicarea 
Parlamentului și a Consiliului.

Amendamentul 163
Matteo Salvini

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

(3a) Comisia are competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a adapta cantitățile maxime 
menționate la alineatul (3):
(a) la standardele convenite la nivel 
internațional
(b) în cazul în care datele științifice 
demonstrează că ele accentuează 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).

Or. it

Justificare

Pentru o mai mare claritate, textul se împarte în alineatul (3) și alineatul (3a) și se 
reformulează cea de-a doua parte.

Amendamentul 164
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Justificare

Acest standard internațional se utilizează deja pentru a măsura acuratețea indicațiilor 
referitoare la monoxidul de carbon.
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Amendamentul 165
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 166
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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,

Or. xm

Amendamentul 167
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 168
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. xm

Amendamentul 169
Matteo Salvini
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 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 adapta metodele de măsurare.

Or. it

Justificare

Pentru o mai mare claritate, textul se împarte în alineatul (4) și alineatul (4a).

Amendamentul 170
Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre notifică Comisiei 
metodele de măsurare pe care le utilizează 
pentru emisiile produselor din tutun altele 
decât țigaretele, folosite de acestea. Pe 
baza acestor metode și luând în 
considerare progresele științifice și 
tehnice, precum și standardele convenite 
la nivel internațional, Comisia are 
competența de adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a 
adopta metodele de măsurare care trebuie 
utilizate la nivelul Uniunii Europene.

Or. it
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[A se vedea Directiva 2001/37/CE, considerentul (31)]

Amendamentul 171
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. xm

Amendamentul 172
Wim van de Camp

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 producătorilor 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, dacă sunt disponibile. Producătorii
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.

Or. xm
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Amendamentul 173
Sylvana Rapti

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 producătorilor 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.
Producătorii 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.

Or. en

Amendamentul 174
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista este însoțită de o declarație care 
descrie motivele pentru care aceste 
ingrediente au fost incluse în respectivele 
produse din tutun. Lista indică statutul 
lor, inclusiv dacă ingredientele au fost sau 
nu înregistrate în temeiul Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 

Lista este însoțită și de datele toxicologice 
de care producătorul sau importatorul 
dispune cu privire la aceste ingrediente, în 
formă arsă sau nearsă după caz, 
menționându-se în special efectele lor 
asupra sănătății consumatorilor și ținând 
cont, inter alia, de orice efecte de 
dependență. Lista este întocmită în ordinea 
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decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH), precum și 
clasificarea lor în temeiul Regulamentul 
(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor48. Lista este însoțită și de 
datele toxicologice de care fabricantul sau 
importatorul dispune cu privire la aceste 
ingrediente, în formă arsă sau nearsă după 
caz, menționându-se în special efectele lor 
asupra sănătății consumatorilor și ținând 
cont, inter alia, de orice efecte de 
dependență. Lista este întocmită în ordinea 
descrescătoare a greutății fiecărui 
ingredient inclus în produs. Fabricanții și 
importatorii indică alte metode de măsurare 
decât cele utilizate pentru gudron, nicotină 
și monoxid de carbon, precum și pentru 
emisii menționate la articolul 4 alineatul 
(4). Statele membre pot solicita, de 
asemenea, ca fabricanții sau importatorii 
să efectueze alte teste care ar putea fi 
stabilite de autoritățile naționale 
competente pentru a evalua efectele 
substanțelor asupra sănătății, luând în 
considerare, inter alia, potențialul de 
dependență și toxicitatea lor.

descrescătoare a greutății fiecărui 
ingredient inclus în produs. Producătorii și 
importatorii indică alte metode de măsurare 
decât cele utilizate pentru gudron, nicotină 
și monoxid de carbon, precum și pentru 
emisii menționate la articolul 4 alineatul 
(4).

Or. xm

Justificare

O sarcină prea mare pentru IMM-uri.

Amendamentul 175
Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele sunt scutite de aplicarea 
dispozițiilor prezentului articol până în 
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momentul adoptării metodelor de 
măsurare la nivelul Uniunii Europene 
conform articolului 4 alineatul (4a).

Or. it

[A se vedea Directiva 2001/37/CE, considerentul (31)]

Amendamentul 176
Wim van de Camp

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele și țigaretele de rulat sunt 
exceptate de la cerința de prezentare a 
datelor privind emisiile și producția până 
când metodologiile de măsurare sunt 
elaborate la nivelul Uniunii.

Or. xm

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 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) 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.
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Or. de

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 178
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a tutunului pentru fumat cu o aromă 
caracteristică.

Or. en

Justificare

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Amendamentul 179
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
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caracteristică. caracteristică, fără a aduce atingere 
dispozițiilor articolului 151 din Actul de 
aderare a Austriei, a Finlandei și a 
Suediei.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește articolul 15 din prezenta directivă referitor la derogarea culturală 
suedeză cu privire la tutunul pentru uz oral, acest principiu ar trebui să se aplice, de 
asemenea, reglementării ingredientelor, deoarece tutunul cultural suedez este adesea aromat.

Amendamentul 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică, cu condiția să existe o 
dovadă științifică certă că aditivul 
respectiv sporește toxicitatea sau pericolul 
de a crea dependență al produsului.

Or. pl

Justificare

Utilizarea aromelor care conferă o caracteristică nu poate fi interzisă decât dacă există 
dovezi că produsele din tutun devin mai dăunătoare. Toate produsele din tutun sunt 
dăunătoare, indiferent de aroma lor; prin urmare, un produs nu ar trebui să fie interzis fără o 
justificare adecvată.

Amendamentul 181
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică. Scutirea se aplică în cazul 
mentolului, întrucât acesta este considerat 
ca fiind o aromă tradițională de tutun și 
nu poate fi clasificat împreună cu alte 
arome de tutun.

Or. en

Amendamentul 182
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea tutunului pentru fumat, în 
măsura în care aditivii nu imprimă unui 
produs o aromă caracteristică.

Or. en

Amendamentul 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun:

Or. pl
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Amendamentul 184
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 interzic utilizarea 
aditivilor.

Or. en

Amendamentul 185
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 limitează sau interzic 
utilizarea aditivilor care sunt esențiali 
pentru fabricarea produselor din tutun, în 
măsura în care utilizarea ingredientelor 
sus-menționate nu imprimă unui produs o 
aromă caracteristică.

Or. it

Justificare

Acest amendament este consecința eliminării definiției pentru „aditiv”. În plus, având în 
vedere că în primul paragraf al prezentului alineat se interzic produsele din tutun cu o aromă 
caracteristică, este neclară referirea din al doilea paragraf la aditivi care nu imprimă unui 
produs o aromă caracteristică. Inclusiv conceptul „esențial” utilizat pentru un aditiv în 
prelucrarea unui produs este neclar și ar putea denatura procesul decizional al statelor 
membre.
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Amendamentul 186
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia este împuternicită să adopte acte 
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).

Or. it

Amendamentul 187
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 188
Pablo Arias Echeverría



PE510.660v01-00 86/121 AM\935348RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. es

Amendamentul 189
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

Or. de

Justificare

Neclaritatea conceptelor din propunerea Comisiei conduce la incertitudine juridică.

Amendamentul 190
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, cu condiția să existe o 
dovadă științifică certă că aditivul 
respectiv sporește toxicitatea sau pericolul 
de a crea dependență al produsului.
Filtrele și capsulele nu conțin tutun.

Or. pl

Amendamentul 191
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

Pare să privească numai versiunea în limba franceză.

Amendamentul 192
Matteo Salvini
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispozițiile alineatului (5) nu se 
aplică dispozitivelor tehnice care vizează 
reducerea anumitor componente nocive 
ale fumului sau creșterea 
biodegradabilității produselor din tutun

Or. it

Amendamentul 193
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 194
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 195
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 196
Antonyia Parvanova
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate produsele din tutun ar trebui acoperite de directivă, ca urmare a impactului lor negativ 
asupra sănătății și indiferent de grupa de vârstă vizată a consumatorilor

Amendamentul 197
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 198
Catherine Stihler
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 199
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. es

Amendamentul 200
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).

Or. xm

Justificare

Stabilirea unor noi obligații cu privire la produsele din tutun respective afectează sfera de 
aplicare a articolului 6;; de aceea,aceasta ar trebui să rămână la latitudinea colegislatorilor 
și să facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 uz oral sunt exonerate de obligațiile 
menționate la alineatele (1) și (5).

Or. de

Justificare

Consumul tradițional de tutun pentru uz nazal și de tutun de mestecat este limitat la foarte 



AM\935348RO.doc 93/121 PE510.660v01-00

RO

puține regiuni din Europa și face parte din tradițiile locale. În plus, tutunul pentru uz nazal și 
tutunul de mestecat sunt utilizate în special de persoanele mai în vârstă. Și în ceea ce privește 
normele de etichetare prevăzute la articolele 10 și 11, tutunului pentru uz nazal și tutunului 
de mestecat li se aplică aceleași norme mai puțin restrictive ca cele valabile în cazul 
trabucurilor, țigărilor de foi și tutunului de pipă. Prin urmare, aceeași excepție ar trebui să 
se aplice la articolul 6.

Amendamentul 202
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, tutunul pentru 
narghilea 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.

Or. it

Justificare

Eurobarometrul arată că în rândul tinerilor și al studenților se înregistrează o utilizare mai 
frecventă a narghilelei decât în alte grupuri.

Amendamentul 203
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
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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.

obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). De aceeași exonerare beneficiază și 
produsele din tutun pentru uz nazal.
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.

Or. de

Amendamentul 204
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).

Or. de

Amendamentul 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Dispozițiile articolului 6 alineatele 
(1), (2) și (3) nu se aplică tutunului pentru 
uz nazal.
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Or. sv

Amendamentul 206
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește articolul 15 din prezenta directivă, reglementarea tutunului pentru uz oral 
nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 207
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) 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, 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 
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pachetului unitar.

Or. el

Justificare

Timbrul fiscal aplicat pe deschiderea ambalajului produselor din tutun, astfel încă să fie 
distrus în momentul deschiderii pachetului, evitând astfel utilizarea multiplă a timbrelor 
fiscale și traficul ilegal.

Amendamentul 208
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) 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 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.

Or. en

Amendamentul 209
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(3) Avertismentele de sănătate sunt tipărite 
astfel încât să nu poată fi îndepărtate, 
indelebil și în mod vizibil. Toate tipurile 
de timbre fiscale, marcaje de preț, marcaje 
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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.

de urmărire și trasare, caracteristici de 
securitate sau orice tip de înfășurare, 
pungă, învelitoare, cutie sau alt dispozitiv 
permit vizibilitatea și lizibilitatea 
avertismentelor de sănătate atunci când 
sunt utilizate. Același lucru se aplică 
pentru aspectul în momentul deschiderii
pachetului unitar.

Or. en

Amendamentul 210
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
avertismentele de sănătate de pe 
principalele suprafețe ale pachetului unitar 
sau ale oricărui ambalaj exterior sunt 
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. Atunci când produsele 
din tutun sunt introduse pe piață, 
înfășurările, pungile, învelitorile, cutiile
sau alte dispozitive permit vizibilitatea și 
lizibilitatea avertismentelor de sănătate 
atunci când sunt utilizate.

Or. en

Amendamentul 211
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Avertismentele de sănătate nu ascund 
sau întrerup în nici un fel timbrele fiscale, 
care sunt aplicate pe deschizătura 
pachetului produsului din tutun, 
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pe pachetele unitare. marcajele de preț, marcajele de urmărire și 
trasare sau caracteristicile de securitate de 
pe pachetele unitare.

Or. el

Justificare

Timbrul fiscal aplicat pe deschiderea ambalajului produselor din tutun, astfel încă să fie 
distrus în momentul deschiderii pachetului, evitând astfel utilizarea multiplă a timbrelor 
fiscale și traficul ilegal.

Amendamentul 212
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Imaginile de pe pachetele unitare și de 
pe orice ambalaj exterior care vizează 
consumatorii din Uniune sunt în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
capitol.

(7) Imaginile opționale de pe pachetele 
unitare și de pe orice ambalaj exterior care 
vizează consumatorii din Uniune sunt în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
capitol.

Or. el

Justificare

Introducerea imaginilor ar trebui să rămână la alegerea fiecărui stat membru.

Amendamentul 213
Ian Hudghton

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În scopul protejării sănătății publice, 
statele membre pot menține sau pot 
introduce norme naționale privind 
etichetarea și ambalarea produselor din 
tutun care depășesc normele prevăzute de 
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prezenta directivă, inclusiv privind 
menținerea sau introducerea unor 
dispoziții care permit ambalajul 
standardizat al produselor din tutun.

Or. en

Amendamentul 214
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite.

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50 % din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Or. el

Justificare

Dimensiunile nu pot fi aplicate tuturor tipurilor de ambalaje. Aceasta ar impune în mod 
indirect o uniformitate a dimensiunii, formei și prezentării pe ambalaje, care conduce la o 
denaturare majoră a concurenței.

Amendamentul 215
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite.

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50 % din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Or. en

Amendamentul 216
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50 % din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Or. it

Amendamentul 217
Matteo Salvini
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale
pachetelor unitare cu caractere Helvetica 
groase pe fond alb sau colorat. Pentru 
tutunul de rulat, mesajul de informare este 
tipărit pe suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50 % din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Or. it

Amendamentul 218
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite.

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare pot acoperi până la 50 % din 
suprafața pe care sunt tipărite.

Or. de
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Amendamentul 219
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite.

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare, ocupând majoritatea 
suprafeței într-un mod puternic vizibil.
Pentru tutunul de rulat, mesajul de 
informare este tipărit pe suprafața care 
devine vizibilă la deschiderea pachetului 
unitar. Atât avertismentul general, cât și 
mesajul de informare acoperă 50 % din 
suprafața pe care sunt tipărite.

Or. pt

Amendamentul 220
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite.

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 45 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50 % din suprafața pe 
care sunt tipărite. Pentru tutunul pentru 
fumat altul decât țigările și tutunul de 
rulat, avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 



AM\935348RO.doc 103/121 PE510.660v01-00

RO

pachetelor unitare. Atât avertismentul 
general, cât și mesajul de informare 
acoperă 50 % din suprafața pe care sunt
tipărite.

Or. en

Amendamentul 221
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50 % din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Or. it

Justificare

Exprimarea avertismentelor de sănătate, inclusiv cu privire la lungimea și lățimea în 
milimetri elimină de pe piață multe formate de pachete și conferă omogeneitate formei și 
design-ului pachetului însuși, constituind o amenințare pentru valoarea pieței și crescând 
riscurile de trafic ilicit, fără beneficii privind aspectul sanitar. Toate acestea vor avea un 
impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra bugetului. De asemenea, 
dispozițiile acestui alineat încalcă acordurile BTC și TRIPS ale Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC).

Amendamentul 222
Patricia van der Kammen
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22:

eliminat

(a) pentru a adapta textul avertismentelor 
de sănătate menționate la alineatele (1) și 
(2) la evoluțiile științifice și ale pieței;
(b) pentru a defini poziția, formatul, 
dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

Or. nl

Amendamentul 223
Wim van de Camp

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

Or. xm

Amendamentul 224
Franz Obermayr

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 

eliminat
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sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

Or. de

Amendamentul 225
Lara Comi

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

Or. it

Amendamentul 226
Pablo Arias Echeverría

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

Or. es

Amendamentul 227
Matteo Salvini
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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.

(b) pentru a defini dispoziția și aspectul 
avertismentelor de sănătate menționate la
prezentul articol, inclusiv dimensiunea 
caracterelor și culoarea de fond, ținând 
cont de cerințele lingvistice ale fiecărui 
stat membru.

Or. it

Amendamentul 228
Adam Bielan

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.

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

Or. pl

Amendamentul 229
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) cuprind un avertisment scris menționat 
în anexa I;

Or. el
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Justificare

Introducerea imaginilor ar trebui să rămână la alegerea fiecărui stat membru.

Amendamentul 230
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 85 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en

Amendamentul 231
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 232
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acoperă 75% din aria externă atât a (c) acoperă cel puțin 50 % și cel mult 65 % 
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suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

din aria externă atât a suprafeței anterioare, 
cât și a celei posterioare, ale pachetului 
unitar și ale oricărui ambalaj exterior;

Or. de

Amendamentul 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 43 % din aria externă a 
suprafeței anterioare și 62 % din aria 
externă a suprafeței posterioare, ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. de

Amendamentul 234
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 50 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. xm

Amendamentul 235
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acoperă 75% din aria externă atât a (c) acoperă 50 % din aria externă atât a 
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suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en

Amendamentul 236
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 50 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. it

Amendamentul 237
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 50 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. el

Justificare

Dimensiunea avertismentelor de sănătate ar trebui mărită într-un mod rezonabil și să nu 
depășească 50 % din suprafața ambalajului produselor din tutun.

Amendamentul 238
Preslav Borissov
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 50 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en

Amendamentul 239
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 50 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. pt

Amendamentul 240
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 50 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. de
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Amendamentul 241
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 50 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. it

Justificare

O creștere a dimensiunii avertismentelor la 50 % este mai mult decât adecvată pentru a 
garanta obiectivele de informare a consumatorului. Nu este nici măcar demonstrat că o 
creștere a dimensiunii avertismentelor de sănătate reduce incidența fumatului. Prevederea 
unei dimensiuni a avertismentelor de 75 % riscă să amenințe drepturile fundamentale 
protejate de UE și de acordurile OMC, precum cele privind protecția proprietății intelectuale 
și a mărcii industriale.

Amendamentul 242
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 50 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. es

Amendamentul 243
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. it

Justificare

Poziționarea avertismentelor de sănătate la marginea superioară a pachetului ar determina 
ruperea lor în momentul deschiderii, iar timbrele fiscale ar trebui dispuse în partea de jos, 
unde nu ar fi rupte în momentul deschiderii ambalajului și ar putea fi, prin urmare, 
reutilizate. Cerința ca avertismentele să fie în aceeași direcție ca toate informațiile de pe 
pachet ar limita utilizarea mărcii, care ar putea fi poziționată într-o direcție diferită față de 
avertismentele de sănătate.

Amendamentul 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. de

Amendamentul 245
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sunt poziționate la marginea superioară
a pachetului unitar și a oricărui ambalaj 

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

exterior și în aceeași direcție ca orice altă 
informație care figurează pe ambalaj;

Or. it

Amendamentul 246
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. it

Justificare

Pentru a permite consumatorului să recunoască marca produsului achiziționat.

Amendamentul 247
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. xm

Amendamentul 248
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt reproduse în conformitate cu 
formatul, dispoziția, aspectul și proporțiile 
specificate de către Comisie în temeiul 
alineatului (3);

eliminat

Or. de

Amendamentul 249
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) înălțimea: cel puțin 64 mm;
(ii) lățimea: cel puțin 55 mm.

Or. el

Justificare

Dimensiunile nu pot fi aplicate tuturor tipurilor de ambalaje. Aceasta ar impune în mod 
indirect o uniformitate a dimensiunii, formei și prezentării pe ambalaje, care conduce la o 
denaturare majoră a concurenței. În plus, litera (c) a prezentului articol stabilește un procent 
al ariei externe a pachetului unitar astfel încât este inoportun să se facă referire la 
dimensiunile pentru unitățile de pachete (pachete) ale țigaretelor.

Amendamentul 250
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) înălțimea: cel puțin 64 mm;
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(ii) lățimea: cel puțin 55 mm.

Or. xm

Amendamentul 251
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) lungimea: minimum 64 mm;
(ii) lățimea: minimum 55 mm.

Or. en

Amendamentul 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) lungimea: minimum 64 mm;
(ii) lățimea: minimum 55 mm.

Or. de

Amendamentul 253
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) lungimea: minimum 64 mm;
(ii) lățimea: minimum 55 mm;

Or. it

Amendamentul 254
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) lungimea: minimum 64 mm;
(ii) lățimea: minimum 55 mm;

Or. it

Amendamentul 255
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) înălțimea: cel puțin 64 mm;
(ii) lățimea: cel puțin 55 mm.

Or. pt
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Amendamentul 256
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) lungimea: minimum 64 mm;
(ii) lățimea: minimum 55 mm;

Or. it

Justificare

Exprimarea avertismentelor legate de sănătate, inclusiv cu privire la lungimea și lățimea în 
milimetri elimină de pe piață multe formate de pachete și conferă omogeneitate formei și 
design-ului pachetului însuși, constituind o amenințare pentru valoarea pieței și crescând 
riscurile de trafic ilicit, fără beneficii privind aspectul sanitar. Toate acestea vor avea un 
impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra bugetului. De asemenea, 
dispozițiile acestui alineat încalcă acordurile BTC și TRIPS ale Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC).

Amendamentul 257
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(i) înălțimea: cel puțin 64 mm;
(ii) lățimea: cel puțin 55 mm.

Or. es

Amendamentul 258
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) înălțimea: cel puțin 64 mm; eliminat

Or. es

Amendamentul 259
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: maximum 43 mm;

Or. de

Amendamentul 260
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lungimea: minimum 64 mm; (i) lungimea: minimum 68 mm;

Or. en

Amendamentul 261
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lățimea: cel puțin 55 mm. eliminat

Or. es
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Amendamentul 262
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. nl

Amendamentul 263
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. xm
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Amendamentul 264
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 265
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Justificare

Proporțiile avertismentelor de sănătate sunt elemente esențiale ale unui act legislativ și orice 
modificare a acestor informații este supusă unei proceduri legislative ordinare.

Amendamentul 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 267
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it


