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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

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

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

Nu există dovezi convingătoare că diametrul în sine al unei țigarete, indiferent de publicitatea 
specifică pentru țigarete cu un anumit diametru, este un factor decisiv începerea fumatului de 
la o vârstă fragedă. Raportoare propune, de aceea, să nu fie reglementată mărimea minimă a 
țigaretelor. raportoarea consideră că consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a alege în 
cunoștință de cauză. Prin urmare, indiferent de dimensiunea țigaretelor, produsul trebuie să fie 
ambalat într-un mod armonizat, cu texte și avertismente ilustrate pentru o informarea 
completă cu privire la consecințele negative asupra sănătății a folosirii produselor din tutun. 
Raportoarea consideră că măsura de a introduce limite pentru diametrul țigaretelor nu este 
proporționată și că obiectivul evitării unor idei eronate va fi realizat mai bine printr-o 
informare adecvată, care să includă plasarea unor avertismente ilustrate și scrise pe pachete. 

Întrucât 70% dintre fumători încep să fumeze înainte de 18 ani, accentul principal al 
propunerii este pe limitarea accesului copiilor și al tinerilor la produsele din tutun. 
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Raportoarea crede că vânzarea transfrontalieră la distanță de produse din tutun nu ar trebui 
permisă, deoarece nu există nici o posibilitate de a verifica efectiv vârsta potențialilor 
cumpărători. Prin urmare, există pericolul permanent ca un minor să cumpere produse din 
tutun. 

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

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

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Un format electronic comun, valabil pentru toate statele membre, vor ușura obligațiile de 
raportare. Aceasta ar trebui să constituie un avantaj pentru IMM-uri.
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Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 6 din propunerea de directivă.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 12 din propunerea de directivă.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale 
prezentei directive. Sunt necesare 
reglementări comune privind un sistem de 
notificare pentru a se asigura că prezenta 
directivă își realizează complet obiectivele. 
Dispoziția privind notificarea vânzărilor
transfrontaliere la distanță de tutun din 
prezenta directivă ar trebui să fie aplicată 
în pofida procedurii de notificare stabilite 
în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale.
Vânzările la distanță de produse din 
tutun, de la întreprinderi la consumatori, 
sunt reglementate și prin Directiva 
97/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 1997 privind 
protecția consumatorilor cu privire la 
contractele la distanță, care va fi înlocuită 
începând cu data de 13 iunie 2014 de 
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor.

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță 
de produse din tutun facilitează accesul 
tinerilor la acestea și riscă să submineze 
conformitatea cu cerințele legislației de 
control a tutunului și în special ale 
prezentei directive. De aceea, vânzările
transfrontaliere la distanță de tutun ar 
trebui interzise.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16 din propunerea de directivă.
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Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 18 din propunerea de directivă.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 18 din propunerea de directivă.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul relevant din propunerea de directivă.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Pentru ca directiva să fie pe deplin 
operațională și pentru a ține pasul cu 
evoluțiile tehnice, științifice și 
internaționale în materie de fabricare, 
consum și reglementare a produselor din 
tutun, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în special 
în ceea ce privește metodologia de 
determinare a prezenței sau absenței unei 
arome caracteristice a unui tutun, 
stabilirea nivelurile maxime pentru 
ingredientele care cresc toxicitatea, 
potențialul de dependență sau 
atractivitatea, utilizarea avertismentelor de 
sănătate, a identificatorilor unici și a 
caracteristicilor de securitate în etichetare 
și ambalare și definirea elementelor 
esențiale în contractele de stocare a datelor 
cu părți terțe independente. Este deosebit 
de important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 3 din propunerea de directivă.
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Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16 din propunerea de directivă.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „aditiv esențial” înseamnă un 
ingredient indispensabil pentru fabricarea 
produselor din tutun;

Or. en

Justificare

Pentru clarificarea articolului 6 din propunere de directivă, este necesară oferirea unei 
definiții a termenului de „aditivul esențial”.

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16 din propunerea de directivă.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea produselor la dispoziția 
consumatorilor din Uniune, cu sau fără 
plată, inclusiv prin vânzare la distanță; în 
cazul vânzărilor transfrontaliere la 
distanță, produsul este considerat introdus 
pe piață în statul membru unde este 
localizat consumatorul;

25. „introducere pe piață” înseamnă orice 
formă de furnizarea de produse pentru 
distribuție, consum sau utilizare în
Uniune, cu sau fără plată, inclusiv prin 
vânzare la distanță;

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16 din propunerea de directivă.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 3 alineatul (1) stabilește cantitățile maxime de țigări introduse pe piață sau 
fabricate în statele membre, având astfel un impact direct asupra domeniului de aplicare a 
propunerii de directivă. Prin urmare, cantitățile maxime sunt considerate elemente esențiale 
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ale actului legislativ și orice modificare a acestora ar trebui să facă obiectul procedurii 
legislative ordinare.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În propunerea de directivă ar trebui permisă utilizarea tuturor aditivilor indispensabili 
pentru fabricarea produselor din tutun; de aceea, este necesară reflectarea clară a acestui 
lucru în text.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dezvoltarea și stabilirea unor norme suplimentare ar trebui să ia forma unui act delegat și nu 
a unui act de punere în aplicare. Acesta din urmă ar putea fi utilizat în cazul în care se 
urmărește punerea în aplicare a normelor deja stabilite.
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Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În propunerea de directivă ar trebui permisă utilizarea tuturor aditivilor indispensabili 
pentru fabricarea produselor din tutun; de aceea, este necesară reflectarea clară a acestui 
lucru în text.

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura tratarea uniformă a tuturor produselor din tutun și a evita fragmentarea 
pieței, ar trebui eliminată exonerarea.

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Considerentul 23 se referă deja la integritatea grafică și la vizibilitate, prin urmare nu este 
necesară repetarea obiectivului în acest articol.

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Articolul 8 alineatul (3) stabilește deja ca avertisment general și mesajul informativ să fie 
imprimate pe părțile laterale ale pachetelor unitare de țigări și ca mesajul informativ să fie 
imprimat pe suprafața care devine vizibilă la deschiderea ambalajului pachetului individual 
de tutun de rulat. Formatul avertismentului de sănătate este definit, de asemenea, la articolul 
9. Este, prin urmare, inoportun ca stabilirea poziției și formatului avertismentelor de sănătate 
să fie realizată prin acte delegate.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste aspecte sunt deja precizate la articolul 9 alineatul (3), dispoziția fiind, prin urmare, 
repetitivă.

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

__________________
* JO: de introdus data: șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive. 

Or. en
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Justificare

Este necesară stabilirea unui termen limită pentru stabilirea de către Comisie a unei galerii 
de imagini, pentru o implementare adecvată a articolului 9.

Amendamentul 24
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 și rotația și 
avertismentelor de sănătate;

Or. en

Justificare

La articolul 9 alineatul (1) se stabilește deja că avertismentele de sănătate trebuie plasate pe 
marginea de sus a pachetului individual și pe oricare latură a ambalajului exterior. În plus, 
proporțiile și formatul sunt definite, de asemenea, la articolul 9 alineatul (1).  Prin urmare, 
este inadecvat ca stabilirea formatului, poziționării și proporțiilor să fie făcută prin acte 
delegate.

Amendamentul 25
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. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (3) oferă dispozițiile generale pentru asigurarea integrității grafice și a 
vizibilității avertismentelor de sănătate, și conține prin urmare elemente esențiale ale actului 
legislativ; orice derogare de la acestea ar trebui specificată în actul legislativ.
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Amendamentul 26
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. en

Justificare

Stabilirea unor noi obligații cu privire la produsele din tutun respective afectează sfera de 
aplicare a articolelor 8-10; de aceea,aceasta ar trebui să rămână la latitudinea 
colegislatorilor și să facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Acest produs din tutun poate dăuna
sănătății dumneavoastră și generează 
dependență

Acest produs din tutun dăunează sănătății 
dumneavoastră și generează dependență

Or. en

Justificare

Un produs fie are, fie nu are un efect negativ asupra sănătății. Avertismentul ar trebui să fie 
clar cu privire la nocivitatea produsului.

Amendamentul 28
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. en

Justificare

Nu există o corelație directă între țigaretele cu diametrul de sub 7 mm și inițierea fumatului. 
Ceea ce conduce la convingerea greșită că un produs are anumite efecte benefice nu este 
diametrul ca atare, ci simbolurile, semnele grafice, textele etc., cu alte cuvinte, descrierea 
deluzorie a produsului respectiv. Directiva Consiliului 2011/64/UE definește o țigaretă pe 
baza lungimii, nu a diametrului.

Amendamentul 29
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 cu margini ascuțite. 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.

Or. en
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Justificare

Pentru a evita confuziile legate de marginile pachetului, ar trebui să existe o referire 
concretă la tipul de margini.

Amendamentul 30
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. en

Justificare

Atât forma, cât și dimensiunea au fost stabilite în mod clar în actul legislativ ca atare (pachet 
cuboid cu un avertisment 75% față/spate, înălțimea, lățimea etc.). Un pas mai amplu ar fi 
armonizarea totală, decizie care ar trebui lăsată la latitudinea legislatorului.

Amendamentul 31
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
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Or. en

Justificare

Forma a pachetului unitar de țigări, precum și forma a pachetului unitar de tutun de rulat 
sunt stabilite la articolul 13 alineatul (1) din propunerea de directivă; prin urmare, definirea 
unei forme obligatorii a pachetului unitar pentru alte produse din tutun în afara țigaretelor și 
tutunului de rulat ar trebui să facă, de asemenea, obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Comisia este competentă să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
până la ... *:
__________________

* JO: de introdus data: douăsprezece luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru Comisie, pentru a defini elementele 
cheie ale unui contract și standarde tehnice cu privire la identificatorii unici și la 
caracteristicile de securitate, în vederea asigurării unei implementări adecvate a articolului 
14.

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Adaptare necesară, legată de amendamentul propus la teza introductivă a articolului 14 
alineatul (9) din propunerea de directivă.

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Adaptare necesară, legată de amendamentul propus la teza introductivă a articolului 14 
alineatul (9) din propunerea de directivă.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Titlul 2 – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tutunul pentru uz oral Produse din tutun care nu se aprind

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 36
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 de produse din 
tutun către consumatori situați în Uniune.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele propunerii de directivă este limitarea accesului la produsele din tutun 
pentru copii și tineri. Permiterea vânzărilor online nu asigură îndeplinirea acestui obiectiv.

Amendamentul 37
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
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Amendamentul 38
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

Amendamentul 39
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 40
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 

eliminat
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cu amănuntul este publicată în statul 
membru relevant.

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
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



PA\931507RO.doc 27/32 PE508.048v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 43
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 44
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. en

Justificare

O serie de analize arată că țigaretele electronice conțin substanțe chimice și componente 
care prezintă un pericol pentru consumatori. Din acest motiv, toate PCN ar trebui controlate. 
În caz contrar, ar putea intra pe piață fără nicio autorizație produse cu niveluri de 
concentrație de nicotină imediat sub limitele propuse. Nu doar concentrația de nicotină este 
importantă, ci și combinația tuturor substanțelor. Consumatorii indică, de asemenea, că 
folosesc țigaretele electronice în principal pentru a renunța la fumat, considerându-le 
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medicamente; prin urmare, acestea ar trebui autorizate în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE.

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
produsele care conțin nicotină nu sunt 
vândute persoanelor care nu au vârsta 
cerută pentru achiziționarea produselor 
din tutun.

Or. en

Amendamentul 46
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. en

Amendamentul 47
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
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Amendamentul 48
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 mg de 
nicotină per ml.

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
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. en

Amendamentul 50
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.
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Or. en

Amendamentul 51
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. en

Amendamentul 52
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. en
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Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este necesar să se acorde statelor membre mai mult timp pentru a se adapta la schimbări, 
întrucât unele state membre și, prin urmare, unele companii, în special întreprinderile mici și 
mijlocii și agricultorii, vor fi afectate de directivă mai mult decât altele.

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) produse care conțin nicotină;

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 18 din propunerea de directivă.
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ANEXĂ - LISTA CERERILOR PREZENTATE DE PĂRȚILE INTERESATE1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes 

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Lista nu este exhaustivă.


