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Amendamentul 268
Matteo Salvini

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 dispoziția, aspectul (inclusiv 
tipul și dimensiunea caracterelor), rotația 
și proporțiile avertismentelor de sănătate, 
ținând cont de cerințele lingvistice ale 
fiecărui stat membru;

Or. it

Amendamentul 269
Adam Bielan

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. pl

Amendamentul 270
Lara Comi

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
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Justificare

Competențele delegate Comisiei prevăzute în acest alineat îi permit să modifice aspecte 
esențiale ale directivei fără o implicare adecvată a Parlamentului European și a Consiliului 
și contrar dispozițiilor articolului 290 alineatul (1) din TFUE. În plus, a lăsa Comisiei 
libertatea de a stabili rotația avertismentelor ar putea duce la un deficit de stoc cauzat de 
imposibilitatea adaptării operațiunilor de producție în termenul prevăzut pentru rotația 
însăși.

Amendamentul 271
Pablo Arias Echeverría

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. es

Amendamentul 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 273
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. it

Amendamentul 274
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. it

Justificare

Este vorba despre elemente esențiale și nu secundare, de aceea nu este corect să se delege 
Comisiei competența de a le modifica fără o implicare adecvată a Parlamentului European și 
a Consiliului. În plus, este greu de înțeles cum este posibil să se asigure integritatea și 
vizibilitatea avertismentelor de sănătate în condițiile în care Comisia a decis să autorizeze 
ruperea acestora la deschiderea ambalajului.
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Amendamentul 275
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Etichetarea tutunului pentru fumat, altul 

decât țigaretele și de tutunul de rulat
(1) Tutunul pentru fumat, altul decât 
țigaretele și de tutunul de rulat este 
exonerat de obligațiile de a purta mesajul 
de informare menționat la articolul 8 
alineatul (2) și avertismentele de sănătate 
combinate menționate la articolul 9. În 
plus față de avertismentul general 
specificat la articolul 8 alineatul (1), 
fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al acestor produse poartă un 
avertisment scris inclus în lista din anexa 
I. Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).
Avertismentul general este tipărit pe 
suprafața cea mai vizibilă a pachetului 
unitar și pe orice ambalaj exterior. 
Avertismentele scrise cuprinse în lista din 
anexa I se rotesc astfel încât să se 
garanteze apariția lor regulată. Aceste 
avertismente sunt tipărite pe cealaltă cea 
mai vizibilă suprafață a pachetului unitar 
și a oricărui ambalaj exterior.
(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă 30% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Procentul se majorează la 32%
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și la 35% pentru statele membre 
cu trei limbi oficiale. 
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(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 40% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Procentul se majorează la 45 % 
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și la 50 % pentru statele membre 
cu trei limbi oficiale. 

(4) Avertismentul general și cel scris 
menționate la alineatul (1) sunt:

(a) imprimate cu caractere groase 
Helvetica negre pe fond alb. Pentru a ține 
cont de cerințele lingvistice, statele 
membre pot determina mărimea 
caracterelor, cu condiția ca mărimea 
caracterelor specificată în legislația lor să 
fie astfel încât să ocupe la maximum 
suprafața rezervată textului necesar;
(b) centrate în zona în care trebuie 
tipărite, paralel cu marginea superioară a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior;
(c) înconjurat de un chenar negru cu 
lățime de minimum 3 mm și de maximum 
4 mm, în interiorul suprafeței rezervate 
pentru avertismentul scris.
(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.

Or. en

Amendamentul 276
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Etichetele care nu pot fi îndepărtate ar trebui să permită facilitarea unor texte de avertizare 
mai mari pentru produsele din tutun, altele decât țigaretele și tutunul de rulat, la care sunt 
utilizate ambalaje din alte materiale decât carton.

Amendamentul 277
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 278
Franz Obermayr



AM\935995RO.doc 9/116 PE510.679v02-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Avertismentul general menționat la 
alineatul (1) acoperă maximum 17 % din 
aria exterioară a suprafeței corespunzătoare 
a pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 19 %
în cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 21 % în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. de

Amendamentul 279
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 280
Matteo Salvini
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 281
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă maximum 22 % din 
aria exterioară a suprafeței corespunzătoare 
a pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 25 %
în cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 29 % în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. de

Amendamentul 282
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În ceea ce privește pachetele unitare 
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a căror suprafață, cea mai vizibilă, 
depășește 75 cm2, avertismentele 
menționate la alineatele (2) și (3) acoperă 
o zonă de cel puțin 22,5 cm2 pe fiecare 
suprafață. Această zonă este de 24 cm2

pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și de 26,25 cm2 pentru statele 
membre cu trei limbi oficiale.

Or. en

Justificare

Produsele din tutun, altele decât țigaretele și tutunul de rulat sunt supuse normelor 
corespunzătoare dispozițiilor prevăzute în Directiva 2001/37/CE. Acest alineat a făcut parte 
din dispozițiile respective.

Amendamentul 283
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) imprimate cu caractere groase Helvetica 
negre pe fond alb. Pentru a ține cont de 
cerințele lingvistice, statele membre pot 
determina mărimea caracterelor, cu 
condiția ca mărimea caracterelor 
specificată în legislația lor să fie astfel 
încât să ocupe la maximum suprafața 
rezervată textului necesar;

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

Or. en

Justificare

Produsele din tutun, altele decât țigaretele și tutunul de rulat sunt supuse normelor 
corespunzătoare dispozițiilor prevăzute în Directiva 2001/37/CE. Acest alineat a făcut parte 
din dispozițiile respective. În conformitate cu considerentul (18) din Directiva 2001/37/CE, 
utilizarea etichetelor care nu pot fi îndepărtate, cu scopul de a facilita punerea în practică a 
cerințelor în materie de etichetare prevăzute în directivă.
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Amendamentul 284
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) imprimate cu caractere groase 
Helvetica negre pe fond alb. Pentru a ține 
cont de cerințele lingvistice, statele 
membre pot determina mărimea 
caracterelor, cu condiția ca mărimea 
caracterelor specificată în legislația lor să 
fie astfel încât să ocupe la maximum 
suprafața rezervată textului necesar;

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

Or. en

Amendamentul 285
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 286
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) înconjurate de un chenar negru cu 
lățime de minimum 2 mm și de maximum 
3 mm, în interiorul suprafeței rezervate 
pentru avertismentul scris.

Or. de

Amendamentul 287
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 288
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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
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Or. es

Amendamentul 289
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății dumneavoastră și generează
dependență

Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății și creează dependență, însă 
prezintă riscuri substanțial mai mici 
pentru sănătate decât fumatul

Or. en

Justificare

Este mai important să se furnizeze informații cu privire la riscul relativ decât să se facă 
afirmații necuantificate cu privire la daune. Mesajul propus oferă un semnal clar pe bază de 
dovezi consumatorilor de tutun.

Amendamentul 290
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății dumneavoastră și generează
dependență

Acest produs din tutun dăunează sănătății 
și creează dependență

Or. en

Amendamentul 291
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs din tutun poate dăuna 
sănătății dumneavoastră și generează
dependență

Acest produs din tutun dăunează sănătății 
și creează dependență

Or. el

Amendamentul 292
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 293
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 294
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Termenul de efecte „sociale” ar conduce la incertitudine juridică din cauza neclarității.

Amendamentul 295
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire sau altfel de efecte 
pozitive pentru sănătate;

Or. it

Justificare

Trimiterile la efectele naturale sau organice și la profilul „social” ar trebui eliminate, având 
în vedere că ele sunt interpretabile într-un mod amplu și discreționar, ceea ce poate avea ca 
rezultat privarea consumatorilor de informațiile factuale esențiale cu privire la produs. 
Aceasta încalcă diverse dispoziții ale TFUE privind drepturile fundamentale, inclusiv dreptul 
de proprietate, libertatea de expresie și dreptul consumatorului de a primi informații 
referitoare la produs, precum și a normelor OMC.
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Amendamentul 296
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Litera (c) se elimină întrucât este interpretabilă într-un mod amplu și discreționar, ceea ce 
poate avea ca rezultat privarea consumatorilor de informațiile factuale esențiale cu privire la 
produs, cum ar fi faptul că acesta conține un amestec „American Blend”. Aceasta încalcă 
diverse dispoziții ale TFUE privind drepturile fundamentale, inclusiv dreptul de proprietate, 
libertatea de expresie și dreptul consumatorului de a primi informații referitoare la produs, 
precum și a normelor OMC.

Amendamentul 297
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se aseamănă cu un produs alimentar. (d) în cazul tutunului pentru uz oral, se 
aseamănă cu un produs alimentar.

Or. it

Justificare

Prezenta directivă limitează această cerință la produsele din tutun pentru uz oral, iar această 
precizare ar trebui menținută, în caz contrar s-ar putea afirma că țigaretele se aseamănă cu 
produsele dulci, ca în cazul țigaretelor de ciocolată care sunt prezente pe piața statelor 
membre.
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Amendamentul 298
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 299
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Textele, denumirile, mărcile și 
semnele figurative sau alte semne care 
sugerează că un produs din tutun este mai 
puțin dăunător decât altele nu se aplică pe 
ambalajul produselor din tutun.

Or. en
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Justificare

Textul propus de Comisie este înlocuit cu textul articolului 7 din Directiva 2001/37/CE.

Amendamentul 300
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. 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 dovezi care să sugereze că astfel de dispoziții 
se vor dovedi utile obiectivelor directivei. Dimpotrivă, acestea vor conduce la interferența cu 
piața internă și la 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 301
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 302
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 303
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se propune eliminarea determinării diametrului țigaretelor. Introducerea acestei dispoziții ar 
însemna în practică introducerea interdicției privind țigaretele subțiri, fapt care nu este 
justificat din punct de vedere științific și nu poate fi acceptat.
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Amendamentul 305
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne sau alte 
materiale suplimentare cum ar fi etichete 
adezive, autocolante, materiale inserate 
fixate , straturi care se raclează și învelitori.
Furnizarea către consumatori a 
informațiilor factuale privind produsul nu 
poate fi interzisă. Mărcile înregistrate în 
mod valabil la data intrării în vigoare a 
prezentei directive nu pot fi interzise.

Or. it

Justificare

Anumite interdicții prevăzute la prezentul alineat se elimină pentru că ar avea drept rezultat 
privarea de aspecte importante ale mărcilor înregistrate care au fost utilizate de-a lungul 
anilor și ar priva consumatorii de informațiile factuale privind produsul, contrar dispozițiilor 
TFUE privind drepturile fundamentale și ale normelor OMC. Se renunță la interzicerea 
țigaretelor slim pentru că ar favoriza contrabanda, nu are nicio bază științifică și ar avea un 
impact major asupra ocupării forței de muncă și asupra bugetului.

Amendamentul 306
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pe ambalajul produselor din tutun nu 
trebuie utilizate simboluri, denumiri, mărci
comerciale, texte, materiale inserate 
volante, straturi care se raclează și 
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înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

învelitori sau de alt tip care sugerează că 
produsul din tutun este mai puțin nociv 
decât altele sau sunt susceptibile să înșele 
consumatorul în ceea ce privește 
nocivitatea produselor din tutun.

Or. es

Amendamentul 307
Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se admite afișarea pe pachetul unitar 
a soiului de tutun utilizat pentru 
fabricarea produsului și/sau a țării sale de 
origine.

Or. it

Justificare

Pentru a nu face discriminări între diversele soiuri de tutun [(a se vedea amendamentul (16)] 
și pentru a informa în mod corect consumatorul cu privire la tipul produsului achiziționat.

Amendamentul 308
Preslav Borissov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) O etichetă cu enunțul „Toate 
țigaretele sunt dăunătoare în aceeași
măsură” se aplică pe pachetul unitar.

Or. en
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Justificare

Acest enunț va informa consumatorii că țigaretele cu un diametru mai mic de 7,5 mm sau 
țigaretele cu mentol au același grad de pericol ca și țigaretele obișnuite.

Amendamentul 309
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Amendamentul 310
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 311
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pachet unitar de țigarete are o 
formă cuboidă. Un pachet unitar de tutun 

eliminat



PE510.679v02-00 26/116 AM\935995RO.doc

RO

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

Or. it

Justificare

Interzicerea anumitor aspecte referitoare la design-ul pachetului ar facilita comerțul ilicit și 
ar reduce posibilitatea de alegere a consumatorului, inovarea și concurența. Drepturile de 
proprietate intelectuală ar fi eliminate sau neutralizate. Nu există nicio justificare privind 
piața internă sau sănătatea publică care să sprijine aceste dispoziții care, printre altele, ar 
interzice produsele existente în prezent. În plus, aceste cerințe sunt disproporționate.

Amendamentul 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
dreptunghiulară. Un pachet unitar de tutun 
de rulat are forma unei pungi, a unui 
cilindru sau a unei cutii. 

Or. de

Justificare

Un simplu pachet cuboid este relativ ușor de fabricat. Dimpotrivă, o proiectare complexă a 
formei ambalajului presupune un nivel ridicat de „know-how” și un proces de fabricație 
complex, cu aparate speciale. Doar astfel poate fi protejat produsul de falsificări. Posibila 
inducere în eroare a consumatorilor este reglementată în altă parte prin normele privind 
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etichetarea ambalajului.

Amendamentul 313
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 20 de țigarete. Un pachet 
unitar de tutun de rulat conține cel puțin 20
g de tutun.

Or. en

Justificare

De decenii, tutunul de rulat a fost ambalat într-o multitudine de forme și formate și Comisia 
nu prezintă nicio dovadă științifică pentru a justifica un astfel de nivel de standardizare. 
Scopul declarat este, prin urmare, neclar, cât timp consecințele propunerii ar fi, de facto, 
interzicerea numeroaselor produse existente.

Amendamentul 314
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
20 g de tutun.

Or. en

Amendamentul 315
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Stabilirea unui număr minim de țigarete într-un pachet unitar și greutatea minimă a unui 
pachet unitar de tutun de rulat privează consumatorii de opțiuni, în special, pe cei care se 
gândesc să fumeze mai puțin.

Amendamentul 316
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
dreptunghiulară. Un pachet unitar de tutun 
de rulat sau de tutun mărunțit conține cel 



AM\935995RO.doc 29/116 PE510.679v02-00

RO

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

puțin 40 g de tutun.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei ar exclude vânzarea de tutun mărunțit în doze pentru țigarete făcute 
individual, fără să ofere o justificare concretă a acestui fapt în evaluarea de impact.

Amendamentul 317
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 318
Emma McClarkin

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

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

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 20 de țigarete. O unitate 
de tutun de rulat sau de preparat este 
ambalată într-o cutie din compozit în 
formă cuboidă sau cilindrică sau are 
forma unei pungi, mai exact a unui pachet 
dreptunghiular, cu o clapă care acoperă 
deschizătura. Un pachet unitar de tutun de 
rulat sau de preparat conține cel puțin 40 g
de tutun.

Or. en

Justificare

Evaluarea inițială a impactului nu a evaluat utilizarea pungilor pentru alte tipuri de tutun 
neambalat și diferențele semnificative dintre tutunul de rulat și tutunul de preparat nu au fost 
luate în considerare în mod adecvat în propunere. Tipul de ambalaj ar trebui să se distingă 
între caracteristicile tutunului impuse de consumator. Cutia din compozit este o specificație 
bine dovedită privind ambalajele pentru tutunul neambalat. Redactarea actuală ar putea, 
astfel, să împiedice dezvoltarea viitoare de produse cu ambalaje inovatoare și să fie în 
opoziție cu calitatea produsului din tutun pentru consumatorul final.

Amendamentul 319
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 320
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Ar trebui asigurat un grad de flexibilitate în ceea ce privește ambalajul, întrucât nici din 
perspectiva pieței interne, și nici în baza Directivei 2007/54/CE, de pildă, nu există niciun 
motiv concret pentru o limitare.

Amendamentul 321
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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pachetului.

Or. it

Justificare

Interzicerea anumitor aspecte referitoare la design-ul pachetului ar facilita comerțul ilicit și 
ar reduce posibilitatea de alegere a consumatorului, inovarea și concurența. Drepturile de 
proprietate intelectuală ar fi eliminate sau neutralizate. Nu există nicio justificare privind 
piața internă sau sănătatea publică care să sprijine aceste dispoziții care, printre altele, ar 
interzice produsele existente în prezent. În plus, aceste cerințe sunt disproporționate.

Amendamentul 322
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 323
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Cât timp se elimină obstacolele în calea comerțului pe piața unică, ambalajul standardizat 
„simplu” pare a fi cea mai bună opțiune pentru a garanta protecția sănătății și a 
consumatorilor prin creșterea impactului avertismentelor de sănătate în rândul persoanelor 
care nu au început să fumeze încă – descurajând tinerii în special să înceapă să fumeze – și 
să evite strategiile „de identificare a mărcii comerciale” să vizeze grupuri specifice de 
consumatori.

Amendamentul 324
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Pe țigaretă nu ar trebui să se permită aplicarea niciunei mărci comerciale, design sau 
ornament.

Amendamentul 325
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 326
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 

eliminat
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înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

Or. en

Amendamentul 327
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 328
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 

eliminat
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înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

Or. it

Amendamentul 329
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 330
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a defini reglementări mai detaliate 
referitoare la forma și dimensiunea 
pachetelor unitare în măsura în care 
aceste reglementări sunt necesare pentru 
a asigura vizibilitatea integrală și 
integritatea avertismentelor de sănătate 

eliminat
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înainte de prima deschidere, în cursul 
deschiderii și după reînchiderea 
pachetului unitar.

Or. it

Justificare

Competențele delegate Comisiei prevăzute în acest alineat îi permit să modifice aspecte 
esențiale ale directivei fără o implicare adecvată a Parlamentului European și a Consiliului 
și contrar dispozițiilor articolului 290 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 331
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 332
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a impune obligativitatea formei 
cuboide sau cilindrice pentru pachetele 

eliminat
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unitare ale produselor din tutun, altele 
decât țigaretele și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 333
Gino Trematerra

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 334
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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este stabilit într-un raport al Comisiei.

Or. it

Amendamentul 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Forma ambalajului țigaretelor sau al tutunului de rulat este stabilită în articolul 13 
alineatul (1). Propunerea vizând forma ambalajului pentru alte produse din tutun ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri legislative, fiind afectate chestiuni esențiale legate de concurență 
și libertatea pieței interne.

Amendamentul 336
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia are competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22 pentru a impune obligativitatea formei 
cuboide sau cilindrice pentru pachetele 
unitare ale produselor din tutun altele 

eliminat
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decât țigaretele și tutunul de rulat, în 
cazul în care există o modificare 
substanțială a circumstanțelor, astfel cum 
este stabilit într-un raport al Comisiei.

Or. it

Justificare

Competențele delegate Comisiei prevăzute în acest alineat îi permit să modifice aspecte 
esențiale ale directivei fără o implicare adecvată a Parlamentului European și a Consiliului 
și contrar dispozițiilor articolului 290 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 337
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un pachet de țigarete unitar și 
tutunul de rulat respectă cerințele clare 
privind ambalarea stabilite de Comisie, în 
temeiul alineatului (4b) al prezentului 
articol.

Or. en

Amendamentul 338
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia adoptă prin acte de punere 
în aplicare măsuri privind normele clare 
referitoare la ambalajele pentru pachetele 
unitare de țigarete și tutunul de rulat. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.
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Or. en

Amendamentul 339
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a facilita urmărirea și trasarea 
eficiente, statele membre impun aplicarea 
de marcaje unice, sigure și care nu pot fi 
îndepărtate (denumite în continuare 
identificatori unici), precum coduri sau 
timbre sau ca acestea să facă parte din 
toate ambalajele unitare sau pachetele și 
orice ambalaj exterior al țigaretelor. În 
ceea ce privește produsele fabricate în 
afara Uniunii, obligațiile stipulate în 
prezentul articol se aplică doar celor 
destinate sau introduse pe piața Uniunii.

Or. en

Amendamentul 340
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a permite o monitorizare și o 
identificare eficace, statele membre se
asigură că toate pachetele unitare de 
produse din tutun, inclusiv orice ambalaj 
exterior sunt marcate cu un identificator 
unic, sigur și care nu poate fi îndepărtat. 
Pentru a asigura integritatea 
identificatorilor unici, aceștia sunt 
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marcajelor de preț sau prin deschiderea 
pachetului. În ceea ce privește produsele 
fabricate în afara Uniunii, obligațiile 
stipulate în prezentul articol se aplică doar 
celor destinate sau introduse pe piața 
Uniunii.

tipăriți/fixați astfel încât să nu poată fi 
îndepărtați, indelebil și în niciun fel ascunși 
sau întrerupți, inclusiv prin intermediul 
timbrelor fiscale și al marcajelor de preț
sau prin deschiderea pachetului. În ceea ce 
privește produsele fabricate în afara 
Uniunii, obligațiile stipulate în prezentul 
articol se aplică doar celor destinate sau 
introduse pe piața Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 342
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În mai multe țări se utilizează deja o nouă generație de timbre fiscale digitale, de înaltă 
tehnologie. Acest timbru utilizează cerneală invizibilă și prezintă un cod unic, ascuns, cu date 
pentru fiecare pachet. Timbrele fiscale permit verificarea dacă produsele sunt autentice sau 
falsificate și timbrele pot fi criptate cu informații extensive care sunt încărcate într-un sistem 
central de date. Avantajul acestei tehnici a cernelii invizibile este securitatea: cerneala este 
invizibilă și dificil de falsificat.

Amendamentul 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Identificatorul unic permite să se 
determine:

(2) Identificatorul unic, care este sigur și 
imposibil de duplicat, permite să se 
determine:

Or. pl
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Justificare

Identificatorul ar trebui să fie sigur și imposibil de duplicat. Aceasta înseamnă că nu poate să 
constea într-o simplă serie de numere și cifre, fără alte caracteristici de securitate, dat fiind 
faptul că aceste caracteristici sunt ușor de copiat.

Amendamentul 344
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) denumirea produsului; (e) descrierea produsului;

Or. en

Amendamentul 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) denumirea produsului; (e) descrierea produsului;

Or. en

Justificare

Se propune aducerea terminologiei utilizate în conformitate cu terminologia din protocolul 
OMS relevant.

Amendamentul 346
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) ruta de transport preconizată; eliminat

Or. en

Amendamentul 347
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) ruta de transport preconizată; (g) ruta de transport preconizată, data 
expedierii, locul de destinație, punctul de 
plecare și destinatarul;

Or. fr

Amendamentul 348
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) ruta de transport preconizată; (g) ruta de transport preconizată, data 
transportului, destinația transportului, 
punctul de plecare și destinatarul;

Or. en

Amendamentul 349
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) dacă este cazul, importatorul în 
Uniune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 350
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) data transportului, destinația, punctul 
de plecare și destinatarul de la fabricare 
până la primul consumator sau 
importator, inclusiv depozitele sale și toate 
taxele utilizate;

Or. en

Amendamentul 351
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) identitatea primului consumator care 
nu este afiliat la producător sau 
importator și identitatea oricărui 
consumator cunoscut ulterior;

Or. en

Amendamentul 352
Wim van de Camp
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(k) factura, numărul de ordine și evidențele 
plăților pentru primul client care nu are o 
relație de afiliere cu producătorul sau 
importatorul.

Or. en

Amendamentul 353
Nora Berra

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 354
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toți
operatorii economici implicați în comerțul 
cu produse din tutun de la fabricanți până 
la ultimul operator economic înainte de 

(3) Statele membre se asigură că toți
producătorii din Uniune și importatorii în 
Uniune înregistrează datele, inclusiv toate 
mișcările și vânzarea către primul client 
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primul punct de vânzare cu amănuntul, 
înregistrează intrarea tuturor pachetelor
unitare aflate în posesia lor, precum și 
toate mișcările intermediare și ieșirea 
finală din posesia lor. Această obligație
poate fi îndeplinită prin înregistrarea în 
formă agregată, de exemplu, a ambalajelor 
exterioare, cu condiția ca urmărirea și 
trasarea pachetelor unitare să fie în 
continuare posibilă.

care nu este afiliat la producător sau 
importator. Această obligație poate fi 
îndeplinită prin înregistrarea în formă 
agregată, de exemplu, a ambalajelor 
exterioare, cu condiția ca urmărirea și 
trasarea pachetelor unitare să fie în 
continuare posibilă.

Or. en

Amendamentul 355
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să stabilească tipul de echipament utilizat.

Amendamentul 357
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele înregistrate nu pot fi modificate 
sau șterse de către niciun operator 
economic implicat în comerțul cu produse 
din tutun, dar operatorul economic care a 
introdus datele și alți operatori economici 
direct implicați în tranzacție, cum ar fi 
furnizorul sau destinatarul, pot formula 
comentarii cu privire la datele introduse 
anterior. Operatorul economic implicat 
adaugă datele corecte și o trimitere la 
datele anterioare care, în opinia lor, 
necesită rectificare. În circumstanțe 

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

lor, necesită rectificare. În circumstanțe 
excepționale și pe baza transmiterii unor 
dovezi adecvate, autoritatea competentă 
din statul membru în care a avut loc 
înregistrarea sau, în cazul în care 
înregistrarea a avut loc în afara Uniunii, 
autoritatea competentă din statul membru 
de import, poate autoriza modificarea sau 
ștergerea datelor înregistrate anterior. 
Datele înregistrate trebuie păstrate pentru 
o perioadă de patru ani de la data 
fabricării, dacă statele membre sau 
Comisia nu solicită o perioadă mai mare 
ca urmare a unei investigații în curs de 
desfășurare.

Or. en

Amendamentul 358
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că fabricanții 
și importatorii de produse din tutun încheie 
contracte de stocare de date cu părți terțe 
independente, care găzduiesc unitatea de 
stocare de date pentru datele referitoare la 
fabricantul și importatorul în cauză. 
Unitate de stocare de date este localizată 
fizic pe teritoriul Uniunii. Caracterul 
adecvat al părții terțe, în particular 
independența sa și capacitățile sale tehnice, 
precum și al contractului, se autorizează și 
se monitorizează de către un auditor extern, 
care este propus și remunerat de către 
fabricantul de produse din tutun și autorizat 
de Comisie. Statele membre se asigură că
unitățile de stocare de date sunt complet 
transparente și oferă acces permanent 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei și părții terțe 
independente. În cazuri justificate în mod 

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

acces la informații, cu condiția ca 
informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial să rămână protejate în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
legislațiile relevante naționale și ale 
Uniunii. Statele membre asigură că 
accesul la baza de date are loc doar atunci 
când este necesar în vederea detectării 
sau investigării unui comerț ilegal și 
informațiile bazei de date sunt protejate și 
tratate în mod confidențial. În special, 
datele nu pot fi împărtășite cu orice 
persoană sau organizație care nu este 
implicată în investigație sau în 
procedurile ulterioare.

Or. en

Amendamentul 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că
fabricanții și importatorii de produse din 
tutun încheie contracte de stocare de date 
cu părți terțe independente, care găzduiesc 
unitatea de stocare de date pentru datele 
referitoare la fabricantul și importatorul în 
cauză. Unitate de stocare de date este 
localizată fizic pe teritoriul Uniunii. 
Caracterul adecvat al părții terțe, în
particular independența sa și capacitățile 
sale tehnice, precum și al contractului, se 
autorizează și se monitorizează de către un 
auditor extern, care este propus și 
remunerat de către fabricantul de produse 
din tutun și autorizat de Comisie. Statele 
membre se asigură că unitățile de stocare 
de date sunt complet transparente și oferă 
acces permanent autorităților competente 
din statele membre, Comisiei și părții terțe 
independente. În cazuri justificate în mod 

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

corespunzător, statele membre sau Comisia 
pot oferi fabricanților sau importatorilor 
acces la aceste informații, cu condiția ca 
informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial să rămână protejate în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
legislațiile relevante naționale și ale 
Uniunii.

Or. pl

Justificare

Statele membre au sarcina să verifice datele furnizate de producători.

Amendamentul 360
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Statele membre încheie contracte de 
stocare de date cu părți terțe independente, 
care găzduiesc unitatea de stocare de date 
pentru datele referitoare la fabricantul și 
importatorul în cauză Unitatea de stocare 
de date este localizată fizic pe teritoriul 
Uniunii. Caracterul adecvat al părții terțe, 
în special independența sa și capacitățile 
sale tehnice, precum și al contractului, se 
autorizează și se monitorizează de către un 
auditor extern, care trebuie numit de către 
Comisie. Cheltuielile generate de 
contractul cu auditorul și serviciile de 
gestionare a bazei de date trebuie să 
revină în sarcina fabricanților și 
importatorilor produselor din tutun. 
Statele membre se asigură că unitățile de 
stocare de date sunt complet transparente și 
oferă acces permanent autorităților 
competente din statele membre, Comisiei 
și părții terțe independente. În cazuri 
justificate în mod corespunzător, statele 
membre sau Comisia pot oferi 
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informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial să rămână protejate în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
legislațiile relevante naționale și ale 
Uniunii.

producătorilor sau importatorilor acces la 
aceste informații, cu condiția ca 
informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial să rămână protejate în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
legislațiile relevante naționale și ale 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pe lângă identificatorul unic, statele 
membre solicită ca toate pachetele unitare 
de produse din tutun care sunt introduse pe 

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

piață să poarte o caracteristică de securitate 
vizibilă și inviolabilă, de cel puțin 1 cm², 
care este tipărită sau fixată astfel încât să 
nu poată fi îndepărtată, indelebil și în 
niciun fel ascunsă sau întreruptă. În statele 
membre în care timbrele fiscale sunt 
aplicate pe produsele din tutun și timbrele 
fiscale respectă cerințele de mai sus, nu 
este necesară nicio particularitate de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 363
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 364
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este împuternicită să adopte eliminat
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acte delegate în conformitate cu articolul 
22:
(a) pentru a defini elemente esențiale 
(cum ar fi durata, posibilitatea de înnoire, 
cunoștințele necesare, confidențialitatea) 
ale contractului menționat la alineatul 
(6), inclusiv monitorizarea și evaluarea 
regulată a acestuia;
(b) pentru a defini standardele tehnice 
care asigură că sistemele utilizate pentru 
identificatorii unici și funcțiile conexe 
sunt pe deplin compatibile între ele în 
întreaga Uniune și
(c) pentru a defini standardele tehnice 
pentru caracteristica de securitate și 
posibila lor rotație și pentru a le adapta la 
evoluțiile științifice, tehnice și ale pieței.

Or. nl

Amendamentul 365
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) pentru a defini elemente esențiale 
(cum ar fi durata, posibilitatea de înnoire, 
cunoștințele necesare, confidențialitatea) 
ale contractului menționat la alineatul 
(6), inclusiv monitorizarea și evaluarea 
regulată a acestuia;
(b) pentru a defini standardele tehnice 
care asigură că sistemele utilizate pentru 
identificatorii unici și funcțiile conexe 
sunt pe deplin compatibile între ele în 
întreaga Uniune și
(c) pentru a defini standardele tehnice 
pentru caracteristica de securitate și 
posibila lor rotație și pentru a le adapta la 
evoluțiile științifice, tehnice și ale pieței.
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Or. es

Amendamentul 366
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 367
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

În conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Protocolul OMS la CCCT pentru eliminarea 
comerțului ilegal cu produse din tutun, produselor din tutun, altele decât țigaretele și tutunul 
de rulat, li se acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani.

Amendamentul 368
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

A se vedea articolul 8 alineatul (3) din Protocolul la CCCT pentru eliminarea comerțului 
ilicit cu produse din tutun.

Amendamentul 369
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre interzic introducerea pe 
piață a tutunului pentru uz oral, fără a 
aduce atingere dispozițiilor articolului 
151 din Actul de aderare a Austriei, a 
Finlandei și a Suediei.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 370
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre interzic introducerea pe 
piață a tutunului pentru uz oral, fără a 
aduce atingere dispozițiilor articolului 151 
din Actul de aderare a Austriei, a Finlandei 
și a Suediei.

(1) Statele membre pot interzice
introducerea pe piață a tutunului pentru uz 
oral, fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 151 din Actul de aderare a 
Austriei, a Finlandei și a Suediei.

Or. en

Justificare

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different Member States because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

Amendamentul 371
Christian Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 372
Christian Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 373
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
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Expunerea produselor din tutun în 
locurile de vânzare
(1) Statele membre interzic expunerea de 
produse din tutun în locurile de vânzare 
pe teritoriul lor.
(2) Produsele din tutun sunt complet 
ascunse de client cu excepția momentului 
achiziționării, al vânzării de produse din 
tutun sau al inventarierii, 
reaprovizionării, reformării personalului 
sau întreținerii unității de depozitare.
(3) Expunerea produselor din tutun din 
motivele enumerate la alineatul (2) poate 
dura atât timp cât este necesar pentru a 
realiza aceste activități. 
(4) Prețurile la produsele din tutun sunt 
enumerate într-un format standardizat.

Or. en

Amendamentul 374
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre interzic vânzările 
transfrontaliere la distanță de produse din 
tutun către consumatori situați în Uniune.
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transfrontaliere la distanță transmit cel 
puțin următoarele informații autorităților 
competente:

Or. en

Amendamentul 375
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre obligă punctele de 
vânzare cu amănuntul care intenționează 
să se angajeze în vânzări transfrontaliere 
la distanță către consumatori situați în 
Uniune să se înregistreze la autoritățile 
competente din statul membru în care este 
stabilit punctul de vânzare cu amănuntul 
și în statul membru în care este situat
consumatorul efectiv sau potențial.
Punctele de vânzare cu amănuntul 
stabilite în afara Uniunii trebuie să se 
înregistreze la autoritățile competente din 
statul membru în care este situat 
consumatorul efectiv sau potențial. Toate 
punctele de vânzare cu amănuntul care 
intenționează să se angajeze în vânzări 
transfrontaliere la distanță transmit cel 
puțin următoarele informații autorităților 
competente:

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

Or. fr

Amendamentul 376
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre obligă punctele de 
vânzare cu amănuntul care intenționează 
să se angajeze în vânzări transfrontaliere 
la distanță către consumatori situați în 
Uniune să se înregistreze la autoritățile 
competente din statul membru în care este 
stabilit punctul de vânzare cu amănuntul 
și în statul membru în care este situat 
consumatorul efectiv sau potențial. 
Punctele de vânzare cu amănuntul stabilite 
în afara Uniunii trebuie să se înregistreze 
la autoritățile competente din statul 
membru în care este situat consumatorul 
efectiv sau potențial. Toate punctele de 
vânzare cu amănuntul care intenționează 
să se angajeze în vânzări transfrontaliere 
la distanță transmit cel puțin următoarele 
informații autorităților competente:

(1) Statele membre interzic vânzările 
transfrontaliere la distanță către punctele de 
vânzare cu amănuntul stabilite pe teritoriul 
lor.

Or. it

Amendamentul 377
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre interzic punctelor de 
vânzare care își au sediul pe teritoriul lor
să se angajeze în vânzări transfrontaliere la 
distanță către consumatori situați în 
Uniune.
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punctele de vânzare cu amănuntul care 
intenționează să se angajeze în vânzări 
transfrontaliere la distanță transmit cel 
puțin următoarele informații autorităților 
competente:

Or. cs

Justificare

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

Amendamentul 378
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre obligă punctele de 
vânzare cu amănuntul care intenționează 
să se angajeze în vânzări transfrontaliere 
la distanță către consumatori situați în 
Uniune să se înregistreze la autoritățile 
competente din statul membru în care este 
stabilit punctul de vânzare cu amănuntul 
și în statul membru în care este situat 
consumatorul efectiv sau potențial. 
Punctele de vânzare cu amănuntul 
stabilite în afara Uniunii trebuie să se 
înregistreze la autoritățile competente din 
statul membru în care este situat 
consumatorul efectiv sau potențial. Toate 
punctele de vânzare cu amănuntul care 
intenționează să se angajeze în vânzări 
transfrontaliere la distanță transmit cel 
puțin următoarele informații autorităților 
competente:

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

Or. pl
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Justificare

Menținerea autorizației pentru vânzările interne, indiferent de cerința teoretică conform 
căreia există un sistem de verificare a vârstei clientului, încalcă obiectivul stabilit de 
Comisie, și anume, împiedicarea copiilor și a tinerilor să acceseze produsele din tutun. Este 
posibil ca fraudarea acestui sistem de verificare a vârstei să nu reprezinte o provocare pentru 
potențialii tineri cumpărători.

Amendamentul 379
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 380
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 381
Matteo Salvini
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 382
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 383
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 384
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 385
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale;

eliminat

Or. it

Amendamentul 386
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data începerii activității de oferire a 
produselor din tutun spre a fi vândute 
transfrontalier la distanță publicului prin 
intermediul serviciilor societății 

eliminat
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informaționale;

Or. pl

Amendamentul 387
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. en

Amendamentul 388
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 389
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. it

Amendamentul 390
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa site-ului sau a site-urilor de
internet utilizate în scopul respectiv și 
toate informațiile relevante necesare 
pentru a le identifica.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 391
Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it
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Justificare

Practicile precum distribuția gratuită sau schimbarea pachetelor de țigarete în scopuri 
promoționale în locurile publice au drept țintă tinerii și, cu toate acestea, ele sunt tolerate.

Amendamentul 392
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 393
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 
înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din 
Directiva 95/46/CE. Punctele de vânzare 

eliminat;
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cu amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

Or. fr

Amendamentul 394
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 395
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)Autoritățile competente ale statelor 
membre publică lista completă conținând 
toate punctele de vânzare cu amănuntul 

eliminat
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înregistrate pe teritoriul lor în 
conformitate cu reglementările și 
măsurile asiguratorii din Directiva 
95/46/CE. Punctele de vânzare cu 
amănuntul pot începe introducerea pe 
piață a produselor din tutun sub forma 
vânzărilor la distanță doar din momentul 
în care denumirea punctului de vânzare 
cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

Or. cs

Amendamentul 396
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 397
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 398
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 399
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 400
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 401
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 402
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 403
Nora Berra
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 404
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it
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Amendamentul 405
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 406
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 407
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 408
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;
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Or. fr

Amendamentul 409
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 410
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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fabricantului de produse din tutun.

Or. cs

Amendamentul 411
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 412
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun și produsele noi din tutun cu un risc 
potențial mai redus;

Or. pt



PE510.679v02-00 80/116 AM\935995RO.doc

RO

Amendamentul 413
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

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

Or. it

Justificare

Acest amendament face trimitere la amendamentul la articolul 2 primul paragraful punctul 
(36) litera (a). Odată ce autoritățile au demonstrat din punct de vedere științific că unele 
dintre noile categorii de produse din tutun au caracteristici de reducere a nocivității, ar 
trebui prevăzute norme eficace privind posibilitatea de informare corectă a consumatorului.
În mod contrar, s-ar anula 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 414
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză și care ar putea, pe baza datelor 
științifice independente și verificabile, să 
ateste o nocivitate cu mult mai mică față 
de produsele din tutun clasice. Notificarea 
este transmisă în format electronic cu șase 
luni înainte de data preconizată pentru 
introducerea pe piață și este însoțită de o 
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și importatorii care notifică o nouă 
categorie de produse din tutun furnizează, 
de asemenea, autorităților competente în 
cauză:

descriere detaliată a produsului în cauză, 
precum și de informații privind 
ingredientele și emisiile în conformitate cu 
articolul 5. Producătorii și importatorii 
care notifică o nouă categorie de produse 
din tutun furnizează, de asemenea, 
autorităților competente în cauză:

Or. fr

Amendamentul 415
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre solicită ca producătorii 
și importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză și cu privire la care intenționează să 
facă plângeri, pe baza unor dovezi 
științifice temeinice, pretinzând nocivitate 
sau risc redus comparativ cu produsele 
din tutun convenționale. Notificarea este 
transmisă în format electronic cu șase luni 
înainte de data preconizată pentru 
introducerea pe piață și este însoțită de o 
descriere detaliată a produsului în cauză, 
precum și de informații privind 
ingredientele și emisiile în conformitate cu 
articolul 5. Producătorii și importatorii 
care notifică o nouă categorie de produse 
din tutun furnizează, de asemenea, 
autorităților competente în cauză:

Or. pt

Amendamentul 416
Zuzana Roithová
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 417
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. cs

Amendamentul 418
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 

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

actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(c). Statele membre au dreptul 
să solicite fabricanților sau importatorilor 
de tutun să efectueze teste suplimentare sau 
să transmită informații suplimentare. 
Statele membre pun la dispoziția Comisiei 
toate informațiile primite în temeiul 
prezentului articol. În vederea introducerii 
pe piață a produselor din tutun cu risc 
redus, statele membre au dreptul să 
introducă un sistem de autorizare și să 
perceapă o taxă proporțională

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

Or. it

Justificare

Acest amendament face trimitere la amendamentul la articolul 2 primul paragraful punctul 
(36) litera (a). Odată ce autoritățile au demonstrat din punct de vedere științific că unele 
dintre noile categorii de produse din tutun au caracteristici de reducere a nocivității, ar 
trebui prevăzute norme eficace privind posibilitatea de informare corectă a consumatorului.
În mod contrar, s-ar bloca 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 419
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Noile categorii de produse din tutun 
introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă. Dispozițiile 
aplicabile depind de faptul dacă produsele 
se încadrează sau nu în definiția produsului 

(3) Noile categorii de produse din tutun și 
cele cu risc redus introduse pe piață 
respectă cerințele stabilite în prezenta 
directivă. Produsele din tutun cu risc 
redus se supun abaterilor autorizate de 
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din tutun nefumigen de la articolul 2 
alineatul (29) sau a tutunului pentru fumat 
de la articolul 2 alineatul (33).

statele membre în temeiul alineatului (2).
Dispozițiile aplicabile depind de faptul 
dacă produsele se încadrează sau nu în 
definiția produsului din tutun nefumigen de 
la articolul 2 punctul (29) sau a tutunului 
pentru fumat de la articolul 2 punctul (33).

Or. it

Justificare

Acest amendament face trimitere la amendamentul la articolul 2 primul paragraful punctul 
(36) litera (a). Odată ce autoritățile au demonstrat din punct de vedere științific că unele 
dintre noile categorii de produse din tutun au caracteristici de reducere a nocivității, ar 
trebui prevăzute norme eficace privind posibilitatea de informare corectă a consumatorului.
În mod contrar, s-ar bloca 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 420
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 421
Christian Engström
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Produsele care conțin nicotină care 
sunt prezentate ca având proprietăți 
pentru tratarea sau prevenirea bolilor 
umane, altele decât prin oricare dintre 
mesajele specificate la alineatul (3), pot fi 
introduse pe piață numai în cazul în care au 
fost autorizate în temeiul Directivei 
2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Aceasta face ca autorizația pentru comercializarea medicamentelor să fie obligatorie dacă 
este făcută o mențiune de sănătate utilizând în mod strict definiția din Directiva privind 
medicamentele: „prezentată ca având proprietăți pentru tratarea sau prevenirea bolilor 
umane” este un citat din prima parte a definiției medicamentelor de la articolul 1 alineatul 
(2) litera (a) din Directiva 2001/83/CE privind medicamentele.

Amendamentul 422
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Produsele care conțin nicotină 
destinate unor scopuri medicale umane,
pot fi introduse pe piață numai în cazul în 
care au fost autorizate în temeiul Directivei 
2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Deoarece există produse nemedicale care conțin nicotină destinate alternativelor pentru 
fumat, este inadecvat și neproporțional ca regulamentul farmaceutic să se aplice tuturor 
produselor care conțin nicotină.
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Amendamentul 423
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 424
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă nu se aplică 
produselor care conțin nicotină autorizate 
în conformitate cu Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Clarifică faptul că dispozițiile directivei nu se aplică și produselor care conțin nicotină 
reglementate ca medicamente.

Amendamentul 425
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru produsele care conțin 
nicotină cărora nu li se aplică 
alineatul (1), produsele pot fi introduse pe 
piață dacă îndeplinesc prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Asigură faptul că Directiva privind produsele din tutun se aplică și altor produse care conțin 
nicotină și limitează aplicarea Regulamentului privind medicamentele vânzătorilor care fac 
mențiunile de sănătate în concordanță cu definiția din Regulamentul privind medicamentele. 
Elimină statele membre care clasifică produsele care conțin nicotină drept medicamente în 
temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/83/CE – definiția 
„funcțională” bazată pe schimbările fiziologice – o abordare care a fost remarcată în mod 
repetat în instanțele din Europa și în mod clar nu se aplică produselor cu un conținut 
dominant de nicotină, țigaretelor.

Amendamentul 426
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre asigură că produsele 
care conțin nicotină respectă legislația 
privind protecția și siguranța 
consumatorilor, precum și alte legislații 
relevante în vigoare ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aplice conținutul regulamentului existent privind consumatorii și 
siguranța produselor care conțin nicotină.

Amendamentul 427
Christian Engström



PE510.679v02-00 88/116 AM\935995RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Nu mai târziu de 12 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive, 
fiecare stat membru prezintă Comisiei un 
raport privind măsurile pe care le-a luat 
pentru a implementa și pentru a pune în 
aplicare legislația stabilită în anexa IIb, 
dat fiind faptul că se aplică produselor 
care conțin nicotină, și eficacității acestor 
măsuri.

Or. en

Justificare

Cerința de raportare va însemna faptul că se consideră o abordare mai sistematică și va 
furniza date pentru o revizuire viitoare a Comisiei.

Amendamentul 428
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) În ceea ce privește produsele care 
conțin nicotină cărora nu li se aplică 
alineatul (1), acestea pot fi introduse pe 
piață dacă respectă prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Deoarece există produse nemedicale care conțin nicotină destinate alternativelor pentru 
fumat, este inadecvat și disproporțional ca regulamentul farmaceutic să se aplice tuturor 
produselor care conțin nicotină. Aceste produse ar trebui reglementate ca produse din tutun, 
incluzând restricțiile și analiza prealabilă introducerii pe piață.
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Amendamentul 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Statele membre introduc o interdicție 
privind utilizarea produselor care conțin 
nicotină în locurile publice.

Or. pl

Amendamentul 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1g) Statele membre introduc o vârstă 
minimă pentru a putea avea acces la 
produsele care conțin nicotină.

Or. pl

Justificare

Introducerea unei vârste minime pentru a putea cumpăra produse care conțin tutun și 
nicotină este în conformitate cu obiectivul prezentei directive.

Amendamentul 431
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Pragurile nu au niciun sens dat fiind faptul că produsele de mai sus și de mai jos trebuie 
reglementate încă în mod corespunzător – distincția între faptul dacă se aplică Regulamentul 
privind medicamentele sau Regulamentul privind consumatorii constă în realizarea unei 
mențiuni de sănătate terapeutică și nu într-un prag arbitrar.

Amendamentul 432
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 433
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 434
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 435
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 437
Patricia van der Kammen
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 438
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 439
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia are competența să adopte acte (2) Până la 1 aprilie 2017, Comisia 
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delegate în conformitate cu articolul 22, 
pentru a actualiza cantitățile de nicotină 
stabilite la alineatul (1) ținând cont de 
progresele științifice și de autorizațiile de 
introducere pe piață acordate pentru 
produsele care conțin nicotină în temeiul 
Directivei 2001/83/CE.

realizează un studiu privind produsele 
care conțin nicotină în consultare cu 
părțile interesate relevante și statele 
membre. Acest studiu va considera dacă 
este necesară o legislație specifică 
referitoare la produsele care conțin 
nicotină.

Or. en

Justificare

Produsele care conțin nicotină constituie o potențială piață imensă și vitală pentru sănătatea 
publică, în sensul de alternativă pentru țigarete. Este important ca regulamentul să fie 
elaborat cu atenție și să fie solid din punct de vedere juridic – să nu fie excesiv de 
împovărător sau prea general, astfel încât să includă orice risc specific determinat de 
produse.

Amendamentul 440
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.

Or. fr

Amendamentul 441
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare pachet unitar și orice ambalaj Fără a aduce atingere articolelor 5, 6 și 
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exterior al produselor care conțin nicotină 
sub pragurile stabilite la alineatul (1) 
poartă următorul avertisment de sănătate:

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

Or. en

Amendamentul 442
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fără a aduce atingere articolelor 5, 6 și 
12 din prezenta directivă, fiecare pachet 
unitar și orice ambalaj exterior al 
produselor care conțin nicotină sub 
pragurile stabilite la alineatul (1) poartă 
următorul avertisment de sănătate:

Or. el

Justificare

Ar trebui să existe o măsură de protecție echivalentă pentru consumatori și dispozițiile 
articolelor 6 și 12 ar trebui să se aplice, de asemenea, produselor care conțin nicotină 
deoarece: creează dependență, sunt puternic aromatizate cu arome alimentare, sunt vândute 
la nivel larg pe internet și pe piața convențională și este foarte probabil ca aceste motive să 
atragă grupurile de tineri să utilizeze substanțe care creează dependență.

Amendamentul 443
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.

Acest produs conține nicotină și dăunează
sănătății.

Or. el



AM\935995RO.doc 95/116 PE510.679v02-00

RO

Amendamentul 444
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.

Acest produs conține nicotină și dăunează
sănătății.

Or. en

Amendamentul 445
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

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

Or. fr

Amendamentul 446
Nora Berra
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 447
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 448
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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avertismentelor de sănătate.

Or. nl

Amendamentul 449
Nora Berra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 450
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Amendamentul 451
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Acest produs poate dăuna sănătății
dumneavoastră

Acest produs dăunează sănătății și creează 
dependență.

Or. el

Justificare

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

Amendamentul 452
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Acest produs poate dăuna sănătății 
dumneavoastră

Acest produs dăunează sănătății și creează 
dependență.

Or. en

Amendamentul 453
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 30% din 
aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 

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

exterior. Acest procent este mărit la 32 %
în cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 35 % în cazul statelor membre 
cu mai mult de două limbi oficiale.

Or. it

Amendamentul 454
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 455
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 
6 alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 

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

alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă nedeterminată de la data 
[Oficiul pentru Publicații: introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

Or. en

Amendamentul 456
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 457
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 458
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 459
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 460
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 alineatele 
(3), (9) și (10), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4), articolul 
14 alineatul (9) și articolul 18 alineatele (2) 
și (5) poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Aceasta produce efecte în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
decizia respectivă. Aceasta produce efecte 
în ziua următoare datei publicării deciziei 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară, precizată în respectiva 
decizie. Aceasta nu aduce atingere 
validității actelor delegate deja în vigoare.

la o dată ulterioară, precizată în respectiva 
decizie. Aceasta nu aduce atingere 
validității actelor delegate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 461
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 462
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 463
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

deja în vigoare.

Or. es

Amendamentul 464
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 465
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 466
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3), articolului 
4 alineatele (3) și (4), articolului 6 
alineatele (3), (9) și (10), articolului 8 
alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 10 alineatul (5), articolul 11ui
alineatul (3), articolului 13 alineatele (3) 
și (4), articolului 14 alineatul (9) și 
articolului 18 alineatele (2) și (5) intră în 
vigoare numai în cazul în care nu a fost 
exprimată nicio obiecție nici de 

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

în termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. it

Amendamentul 467
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 468
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 469
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el
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Amendamentul 470
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 471
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 472
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru conformarea la prezenta directivă 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
introduceți data exactă – intrare în vigoare 
+ 24 de luni] cel târziu. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 
acte.

Or. pl

Amendamentul 473
Adam Bielan
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Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

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

Amendamentul 474
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de
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Amendamentul 476
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) produse care conțin nicotină;

Or. en

Amendamentul 477
Wim van de Camp

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a altor produse din tutun, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: 
introduceți data exactă – intrare în 
vigoare + 36 de luni].

Or. de

Justificare

În acord cu considerentul (18) din Directiva 2001/37/CE, ar trebui fixate termene de tranziție 
suficient de lungi, pentru permite modificările necesare în procesele de producție și stocare. 
Este necesar să se acorde mai mult timp de adaptare statelor membre, pentru că unele dintre 
acestea și unele întreprinderi, și în special IMM-urile și fermierii, vor fi cele mai afectate de 
prezenta directivă.

Amendamentul 479
Patricia van der Kammen

Propunere de directivă
Articolul 28 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă nu intră în vigoare.

Or. nl

Amendamentul 480
Christian Engström

Propunere de directivă
Anexa 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 481
Christian Engström

Propunere de directivă
Anexa 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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