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AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional 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 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. 
Stabilirea unei liste obligatorii cu privire 
la ingrediente – periculoase sau potențial 
periculoase – va permite o mai mare 
transparență pentru publicul larg în ceea 
ce privește nocivitatea și conținutul 
produselor din tutun, asigurându-se în 
același timp respectarea corespunzătoare a 
drepturilor de proprietate comercială și 
intelectuală ale producătorilor de produse 
din tutun și îndeplinește obligațiile 
internaționale ale UE din tratatele OMC, 
dispozițiile privind barierele tehnice în 
calea comerțului (BTC) și acordurile 
privind aspectele legate de comerț ale 
drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPS).

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă dominantă, 
diferită de cea a tutunului sau a aromelor 
tradiționale, precum mentolul, ceea ce 
poate favoriza creșterea incidenței 
fumatului sau poate afecta modelele de 
consum. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Ținând cont de faptul că directiva 
vizează tinerii, produsele din tutun care 
altele decât țigaretele, tutunul de rulat și 
alte produse din tutun nefumigene, altele 
decât tutunul pentru uz nazal, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atâta timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 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 

(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 
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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.

mai puțin dăunătoare. De exemplu, este 
cazul anumitor texte sau caracteristici, cum 
ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale” sau
„organice”. În cazul în care pachetul 
creează o impresie înșelătoare că 
țigaretele sunt mai puțin dăunătoare, 
avertismentele de sănătate trebuie 
adaptate în mod corespunzător. Comisia 
este solicitată să realizeze un studiu 
științific al influenței reale a acestor 
produse asupra consumului de tutun. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

frontierelor externe ale Uniunii, dar și 
provenind din țări terțe și astfel încât 
conformitatea lor cu prezenta directivă să 
poată fi monitorizată și mai bine asigurată. 
În plus, ar trebui să se prevadă introducerea 
unor caracteristici de securitate, în cadrul 
autentificării individuale, care să faciliteze 
verificarea autenticității produselor. 
Uniunea și statele membre trebuie să 
adopte și să consolideze măsurile adecvate 
pentru a combate comerțul ilegal și 
contrafacerea, îmbunătățind controlul 
asupra lanțului de aprovizionare cu 
produse și sancționând rețelele criminale.

Amendamentul 7

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 

(30) Vânzările transfrontaliere la distanță și 
vânzările pe internet de produse din tutun, 
precum și distribuirea promoțională 
gratuită sau la preț redus a produselor 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 și, prin 
urmare, ar trebui să fie interzise în 
conformitate cu orientările privind 
punerea în aplicare a Convenției-cadru 
pentru controlul tutunului (CCCT), la 
care UE este, de asemenea, parte. 
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 
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data de 13 iunie 2014 de Directiva 
2011/83/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
drepturile consumatorilor.

drepturile consumatorilor.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

în acest sens, pentru toate produsele 
similare, pe baza unor necesități prioritare 
din sfera protejării sănătății publice. Un 
stat membru ar trebui, de asemenea, să aibă 
posibilitatea să introducă dispoziții mai 
stricte, aplicabile tuturor produselor 
similare, din motive specifice respectivului 
stat membru și cu condiția ca dispozițiile să 
fie justificate prin necesitatea de a proteja 
sănătatea publică. Dispozițiile naționale 
mai stricte ar trebui să fie necesare și 
proporționale, să nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricție 
disimulată a comerțului dintre statele 
membre și în concordanță cu obligațiile 
internaționale în raport cu OMC.
Dispozițiile naționale mai stricte necesită 
notificare prealabilă și aprobare din partea 
Comisiei, ținând seama de nivelul înalt de 
protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă.

Justificare

UE ar trebui să respecte angajamentele internaționale convenite cu partenerii săi în 
domeniul comerțului.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre ar trebui să-și păstreze 
libertatea de a menține sau de a introduce 
acte legislative naționale care să se aplice 
tuturor produselor similare pentru aspecte 
care nu intră sub incidența prezentei 
directive, cu condiția să fie compatibile cu 
tratatul și să nu pericliteze aplicare 
integrală a prezentei directive. În 
consecință, statele membre ar putea, de 
exemplu, să mențină sau să introducă 
dispoziții de standardizare a ambalajelor 
produselor din tutun, cu condiția ca 

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

produselor din tutun, altele decât țigaretele 
și tutunul de rulat, cu condiția ca 
dispozițiile respective să nu afecteze 
aplicarea integrală a prezentei directive și 
să fie compatibile cu tratatul. Ele ar trebui 
să fie, de asemenea, compatibile cu 
obligațiile asumate față de OMC, în 
special în cadrul Acordului privind 
barierele tehnice în calea comerțului 
(BTC) și al Acordurilor privind aspectele 
legate de comerț ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPS), precum 
și cu angajamentele încheiate în cadrul 
acordurilor bilaterale de comerț și 
investiții care implică, în general, excepții 
în materie de sănătate publică. Aceste 
dispoziții trebuie să constituie un 
instrument suplimentar de combatere a 
contrafacerii produselor vizate de această 
directivă. O notificare prealabilă este 
necesară pentru reglementările de ordin 
tehnic în temeiul Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 
de furnizare de informații în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale .

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În acest sens, statele membre 
completează dispozițiile legislative ale 
prezentei directive prin orice măsură utilă 
protecției sănătății cetățenilor europeni. 
Statele membre care se bucură de un 
profit substanțial din taxele și accizele pe 
producția și vânzarea de tutun ar putea, 
de exemplu, să fie încurajate într-o mare 
măsură să utilizeze aceste venituri în 
campaniile de prevenire și de informare 
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în mass-media și în rândul tinerilor, în 
instituțiile de învățământ pentru tinerii 
cetățeni.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
conducă la deteriorarea condițiilor de trai 
al persoanelor ale căror mijloace de trai 
depind de culturile europene de tutun și al 
celor care locuiesc cu precădere în zone 
defavorizate. Considerând că scopul 
prezentei directive este doar de a 
descuraja consumul de produse din tutun, 
orice decizie referitoare la ingrediente și 
aditivi ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de posibilele impacturi 
socioeconomice colaterale asupra 
populației care depinde de aceste culturi. 
Sectorul european al cultivării tutunului 
ar trebui protejat, deoarece reprezintă un 
procent foarte mic din consumul din 
Uniunea Europeană, contribuind totodată 
la stabilitatea economică a anumitor 
regiuni europene în care gama de culturi 
alternative este limitată. Diminuarea sau 
dispariția culturilor de tutun din Uniunea 
Europeană nu va avea niciun efect
asupra nivelului consumului, conducând 
la o creștere a importurilor din țările terțe 
și la o diminuare a standardelor de 
calitate.

Justificare

Sectorul de cultivare este veriga cea mai slabă din lanțul de fabricare a tutunului și, prin 
urmare, este necesar să fie protejat împotriva reglementărilor inutile și excesive.
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Amendamentul 13

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;

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cerința de a pune în practică un 
sistem, în afara controlului industriei 
tutunului, pentru urmărirea și 
monitorizarea produselor din tutun, 
pentru a proteja lanțul de aprovizionare și 
pentru a sprijini detectarea, prevenirea și 
sancționarea comerțului ilegal;

Amendamentul 15

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;

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „aromă caracteristică” înseamnă un gust 
distinctiv de fructe sau produse de 
cofetărie care este determinat de o aromă
sau de o combinație de arome, perceptibile 
înainte sau în momentul utilizării 
intenționate a produsului din tutun; În 
sensul acestei definiții, tutunul și 
mentolul nu sunt considerate gusturi de 
fructe sau de produse de cofetărie;

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „trabuc” înseamnă un rulou din tutun 
consumat prin intermediul unui proces de 
combustie și definit suplimentar la articolul 
4 alineatul (1) din Directiva 2011/64/UE a 
Consiliului din 21 iunie 2011 privind 
structura și ratele accizelor aplicate 
tutunului prelucrat;

6. „trabuc” sau „țigară de foi” înseamnă 
un rulou din tutun consumat prin 
intermediul unui proces de combustie, 
inclusiv un tip de trabuc de mici 
dimensiuni, cu un diametru de până la 8 
mm și definit suplimentar la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2011/64/UE a 
Consiliului din 21 iunie 2011 privind 
structura și ratele accizelor aplicate 
tutunului prelucrat;

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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la 8 mm;

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „aromă” înseamnă un aditiv care 
conferă aromă și/sau gust;

13. „aromă” înseamnă un aditiv care 
conferă aromă și/sau gust, cu excepția 
mentolului

Justificare

Mentolul este consumat în principal de adulții cu vârste înaintate și, prin urmare, interzicerea 
sa nu este în concordanță cu scopul principal al directivei, de prevenire a fumatului în rândul 
tinerilor. Interzicerea mentolului ar putea să nu fie în concordanță cu articolul 2.2. din 
Acordul BTC, dat fiind faptul că, mai curând, ar trebui să existe măsuri mai puțin restrictive 
în ceea ce privește comerțul, decât o interdicție categorică.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „tutun reconstituit” înseamnă un 
produs rezultat prin îmbunătățirea 
diferitelor părți ale plantei de tutun după 
treierat și producerea de produse din 
tutun, folosite ca înveliș pentru trabucuri 
și țigările de foi sau ca foi individuale ce 
fac parte din amestecul de tutun pentru 
țigarete sau alte produse din tutun.

Amendamentul 22

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

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 10%
în cel puțin 10 state membre, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 

30. „modificare substanțială a 
circumstanțelor” înseamnă o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cum ar fi tutunul de pipă, 
trabucurile, țigările de foi, de cel puțin 20
% în cele 10 state membre cu volumul cel 
mai ridicat al vânzărilor, pe baza datelor 
de vânzări transmise în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (4); sau o creștere a 



PE510.734v03-00 16/35 AD\939393RO.doc

RO

grupul de consumatori cu vârsta mai mică 
de 25 de ani cu cel puțin 5 puncte 
procentuale în cel puțin 10 state membre 
pentru respectiva categorie de produse pe 
baza raportului Eurobarometru ____ 
[această dată va fi stabilită la momentul 
adoptării directivei] sau pe baza unor studii 
de prevalență echivalente;

nivelului prevalenței în grupul de 
consumatori cu vârsta mai mică de 25 de 
ani cu cel puțin 5 puncte procentuale în cel 
puțin 10 state membre pentru respectiva 
categorie de produse pe baza raportului 
Eurobarometru ____ [această dată va fi 
stabilită la momentul adoptării directivei] 
sau pe baza unor studii de prevalență 
echivalente;

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu aditivi care 
conferă sau eliberează o aromă care nu 
este predominantă de tutun sau mentol, în 
conformitate cu dispozițiile 
alineatului (2).

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50% din suprafața pe 
care sunt tipărite. 
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior de tutun pentru fumat poartă 
avertismente de sănătate combinate 
asigurând dreptul consumatorilor de a 
avea acces la informații verificate și 
adecvate. Avertismentele de sănătate
combinate:

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Avertismentele de sănătate sunt în mod egal informative în partea superioară și în partea 
inferioară a pachetului; aplicarea în partea inferioară nu intervine asupra metodei de 
deschidere și, prin urmare, poate fi considerată ca fiind mai puțin restrictivă privind comerțul 
(articolul 2.2 din Acordul BTC).

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

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.

Justificare

Dat fiind faptul că producătorii utilizează pachete standardizate la nivel internațional care 
sunt adaptate conform specificului țării, aplicarea de autocolante care nu pot fi îndepărtate 
pe trabucuri ar trebui să rămână, în ultima etapă a procesului de producție, autocolante cu 
avertismente de sănătate care nu pot fi îndepărtate. Interzicerea autocolantelor care nu pot fi 
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îndepărtate ar afecta comerțul internațional.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) tipărite cu caractere Helvetica groase 
negre, pe fond alb. Avertismentul general 
poate fi aplicat utilizând hârtie 
autoadezivă, cu condiția să nu poată fi 
îndepărtată. 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; 

Amendamentul 32

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;

Amendamentul 33

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
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Justificare

Consumatorii nu ar trebui să fie privați de informații despre produs, însă aceste informații nu 
trebuie să fie înșelătoare. Măsurile alternative mai puțin restrictive privind comerțul (precum 
interzicerea doar a descriptorilor falși sau înșelători), fac ca această măsură să nu fie în 
concordanță cu articolul 2.2 din Acordul BTC.

Amendamentul 34

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, 
simboluri, denumiri, semne figurative sau 
alte semne, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori.

Amendamentul 35

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 
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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 
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.

Justificare

Prezentul articol conține propuneri care constituie bariere tehnice în calea comerțului, fără 
să se bazeze pe dovezi științifice cu privire la efectele sale asupra începerii fumatului de către 
tineri. Mai mult, mecanismul de deschidere al unui pachet de țigarete nu crește sau nu reduce 
tendința de a fuma.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1
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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 permite monitorizarea și 
identificarea eficientă, statele membre
solicită ca marcajele unice, sigure și care 
nu pot fi îndepărtate, denumite în 
continuare marcaje unice de identificare, 
precum coduri sau timbre, să facă parte 
sau să fie aplicate tuturor pachetelor 
unitare și ambalajelor, precum și oricăror 
ambalaje exterioare ale țigărilor. 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.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
identificatorii unici ai pachetelor unitare 
sunt corelați cu identificatorul unic de pe 
ambalajul exterior. Orice modificare a 
legăturii dintre pachetele unitare și 
identificatorul unic de pe ambalajul 
exterior este menționată în baza de date 
de la alineatul (6).

Amendamentul 38

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

(e) denumirea produsului; (e) denumirea și descrierea produsului;

Amendamentul 39

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, punctul de plecare, 
destinația transportului, expeditorul, 
transportatorul și destinatarul;

Amendamentul 40

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 solicită ca tehnologia 
de urmărire care poate citi și transmite 
date electronice instalației de depozitare 
în temeiul alineatului (6), al cărei drept de 
proprietate nu se încadrează în sfera de 
aplicare a controlului producătorilor de 
tutun și a partenerilor lor din lanțul de
aprovizionare, să fie pusă la dispoziție
pentru 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, inclusiv 
importatorii, depozitele și companiile de 
transport. Acești operatori economici 
înregistrează intrarea tuturor pachetelor 
unitare și ale ambalajelor exterioare aflate 
în posesia lor, precum și toate mișcările 
intermediare și ieșirea finală din posesia 
lor. În conformitate cu articolul 14
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alineatul (1), această obligație este
îndeplinită prin înregistrarea în formă 
agregată, de exemplu, a ambalajelor 
exterioare, cu condiția ca urmărirea și 
trasarea pachetelor unitare să fie în 
continuare posibilă.

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea faptului că obligația de urmărire le revine statelor 
membre și nu poate fi realizată sau delegată industriei tutunului. Altfel, proiectul de 
propunere, dacă este pus în aplicare, ar dispune contrariul.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu alineatele (12) și (13) din 
articolul 8 al Protocolului din Seul 
privind eliminarea comerțului ilicit de 
produse din tutun (ITP), tehnologia 
utilizată pentru monitorizare și trasare 
este deținută de operatorii economici care 
nu au nicio legătură juridică sau 
comercială cu industria tutunului în 
lanțul de aprovizionare. 

Amendamentul 42

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 

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

stocare de date pentru datele referitoare la 
producătorul și importatorul în cauză. 
Unitate de stocare de date este localizată 
fizic pe teritoriul Uniunii. Statele membre 
asigură o transparență totală. 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 numit de Comisie. Cheltuielile 
generate de contractul cu auditorul și 
serviciile de gestionare a bazei de date 
trebuie să revină în sarcina 
producătorilor 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 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.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Titlul 2 – Capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tutunul pentru uz oral Produse din tutun nefumigene

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1
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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

Justificare

Interdicția UE privind produsele din tutun pentru uz oral nu este în concordanță cu articolul 
2.2 din Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului (BTC), deoarece este mai 
restrictivă în ceea ce privește comerțul decât este necesar pentru atingerea obiectivelor de 
sănătate menționate ale UE. Propunerea face discriminare în mod nejustificat între produse 
ale diferitelor state membre ale OMC [articolele I și III din Acordul GATT și articolul 2.1 din 
Acordul BTC] și interzice produsele care sunt mai puțin dăunătoare decât toate celelalte 
produse care pot fi date spre vânzare în Europa.

Amendamentul 45

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, 
precum și distribuirea de produse din 
tutun în mod gratuit sau la preț redus, 
inclusiv prin vânzări transfrontaliere la 
distanță.



AD\939393RO.doc 27/35 PE510.734v03-00

RO

Amendamentul 46

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

Amendamentul 47

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

Amendamentul 48

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

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Un stat membru are, în continuare, 
posibilitatea, din motive imperative legate 
de protecția sănătății publice, de a impune 
restricții pe importurile de tutun în 
scopuri personale. Aceste restricții sunt 
posibile, în special, în cazul unei diferențe 
semnificative de preț între mai multe 
origini geografice sau dacă avertismentele 
de sănătate nu sunt în limba sau în 
limbile oficiale ale țării în care a fost 
cumpărat produsul.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 51

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 

eliminat
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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.

Amendamentul 52

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

Amendamentul 53

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 

eliminat
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vârstei.

Amendamentul 54

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

Amendamentul 55

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) În cazul în care produsele care conțin 
nicotină sunt prezentate drept produse cu 
proprietăți benefice pentru tratarea și 
prevenirea bolilor, ele pot fi introduse pe 
piață numai în cazul în care au fost 
autorizate în temeiul Directivei 
2001/83/CE:

Justificare

Produsele care conțin nicotină, cum ar fi țigaretele electronice, nu pretind că aduc beneficii 
sănătății umane și nu ar trebui clasificate drept medicamente. O astfel de clasificare ar limita 
disponibilitatea lor pe piață, în timp ce alte produse din tutun mai nocive ar fi în continuare 
disponibile, restricționând astfel în mod inutil comerțul internațional.
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Amendamentul 56

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) 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, în 
conformitate cu prezenta directivă, cu 
tratatul și obligațiile internaționale ale 
UE, inclusiv obligațiile față de OMC, în 
special cu cele din cadrul Acordului 
privind barierele tehnice în calea 
comerțului (BTC) și a Acordurilor privind 
aspectele legate de comerț ale drepturilor 
de proprietate intelectuală (TRIPS) 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.
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Justificare

UE trebuie să ia în considerare obligațiile sale internaționale atunci când propune o 
legislație.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre pot permite introducerea 
pe piață a următoarelor produse, care nu 
sunt în conformitate cu prezenta directivă, 
până la data de [Oficiul pentru Publicații: a 
se introduce data exactă – intrare în vigoare 
+ 42 de luni]:
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere de directivă vizează actualizarea Directivei 2001/37/CE privind produsele 
din tutun a cărei revizuire este necesară având în vedere evoluțiile științifice și comerciale din 
ultimii zece ani. Prin această propunere Comisia răspunde, de asemenea, numeroaselor 
solicitări lansate de Parlamentul European în diferite rezoluții din 2007, 2009 și 2011 și 
urmează direcția stabilită de Convenția-cadru pentru controlul tutunului a OMS adoptată în 
2005 care vizează, în special, informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la 
pericolele consumului de tutun. 

Noua directivă trebuie să garanteze un nivel mai bun de protecție a sănătății și să limiteze 
consumul de tutun în rândul tinerilor. În vederea realizării acestor obiective se propun o serie 
de măsuri referitoare la ambalaje (pachetele trebuie să fie acoperite în proporție de 75% cu un 
mesaj privind sănătatea), la ingredientele folosite (produsele care conțin arome, precum 
mentolul, sunt interzise), la dimensiunea produselor (țigările subțiri nu mai sunt autorizate) 
sau la trasabilitate. Aceste măsuri nu se vor aplica trabucurilor și tutunului pentru pipă, care 
sunt reglementate de directiva actuală. 

Raportorul sprijină pe deplin obiectivele de protejare a sănătății publice din prezenta 
propunere. De asemenea, raportorul subliniază că obiectivele urmărite trebuie să fie în 
conformitate cu angajamentele comerciale internaționale ale Uniunii Europene, în special cele 
în raport cu acordul privind barierele tehnice în calea comerțului (BTC) și aspectele legate de 
comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS). În cazul în care este necesar, 
raportorul propune consultarea în prealabil a partenerilor Uniunii Europene în comitetele BTC 
și TRIPS create în acest scop. 

Pe de altă parte, în perioada 6-7 martie, membrii comitetului privind barierele tehnice în calea 
comerțului (BTC) au avut un schimb de opinii cu privire la propunerea Comisiei. Cu această 
ocazie, membrii comitetului, producători de tutun, și-au exprimat rezervele cu privire la textul 
propunerii, afirmând că e posibil ca aceasta să încalce anumite obligații referitoare la 
acordurile BTC, TRIPS și GATT și punând la îndoială proporționalitatea măsurilor propuse1

Astfel, Republica Dominicană, a cărei producție de tutun este exportată în proporție de 10% 
către Uniunea Europeană, a considerat că anumite dispoziții ale propunerii încalcă în special 
articolul 2 punctul 2 din Acordul BTC care prevede că „ reglementările tehnice nu vor fi mai 
restrictive asupra comerțului decât este necesar pentru realizarea unui obiectiv legitim, ținând 
seama de riscurile pe care le-ar antrena nerealizarea acestui obiectiv” și precizează că 
evaluarea riscurilor trebuie să se bazeze pe „date științifice”2. 

În plus, dispozițiile referitoare la folosirea pachetelor generice („plain packaging”), care se 
caracterizează prin absența oricărui logo și a identității vizuale a mărcilor, pun numeroase 
                                               
1 Membrii care ºi-au exprimat rezerve au fost: Republica Dominicanã, Nicaragua, Indonezia, Malawi, Filipinele, 
Honduras, Mexico, Cuba ºi Zambia. Pe de altã parte, Uniunea a fost sprijinitã de Norvegia, Australia ºi Noua 
Zeelandã.
2 Dispoziþiile citate în documentul Republicii Dominicane includ, printre altele, standardizarea pachetelor, 
interzicerea elementelor descriptive, interzicerea þigãrilor subþiri, generalizarea pachetului generic („plain 
packaging”) ºi interzicerea ingredientelor aromatice.
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semne de întrebare referitoare la compatibilitatea lor juridică cu dispozițiile acordurilor 
privind proprietatea intelectuală și protecția mărcilor. 

 Anumite țări au introdus deja acte legislative foarte stricte referitoare la ambalaje. Australia, 
de exemplu, a adoptat recent o lege care impune obligativitatea folosirii pachetelor generice 
cu scopul de a reduce consumul de tutun prin eliminarea atractivității pachetului și 
amplificarea impactului mesajelor de sănătate1.

Cu toate acestea, în prezent Australia face obiectul a patru acțiuni în fața organului OMC de 
soluționare a litigiilor2. Reclamanții argumentează că măsurile luate de Australia sunt 
incompatibile cu o serie de norme, inclusiv cu articolul 20 din TRIP, care stabilește că: 
„utilizarea unei mărci [...] nu va fi împiedicată de o manieră nejustificată prin impunerea unor 
cerințe speciale, cum ar fi [...] utilizarea de o manieră care să dăuneze capacității sale de a 
distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

În afară de aceste acțiuni în fața OMC, industria tutunului3 a depus plângeri, în conformitate 
cu mecanismele internaționale de arbitraj cu privire la protecția investițiilor, împotriva 
autorităților australiene, precum și împotriva Uruguay, țară care a adoptat, de asemenea, 
măsuri restrictive referitoare la ambalajele țigărilor. 

Raportorul recunoaște într-adevăr importanța de a acoperi o parte însemnată din fiecare 
pachet de țigări cu un mesaj privind sănătatea, din motive de sănătate publică, acesta 
consideră însă că ar putea fi util și potrivit ca mărcile să aibă libertatea de a folosi propria lor 
identitate vizuală în spațiul rămas liber. În plus, generalizarea pachetului fără logo și identitate 
vizuală proprie ar putea crește riscul de contrafacere, ducând la o pierdere a veniturilor 
provenite din taxe pentru statele membre și la o creștere a consumului de produse și mai 
periculoase având în vedere că sunt contrafăcute. 

Deși Comisia nu solicită în mod specific folosirea pachetelor generice, rămâne destul de vagă 
în ceea ce privește această chestiune; de exemplu, permite statelor membre să introducă 
norme mai stricte cu privire la aspectul pachetului. În plus, Comisia introduce, în articolul 12, 
interzicerea folosirii elementelor care „pot include, dar nu sunt limitate la, texte, simboluri, 
denumiri, mărci comerciale, semne figurative sau alte semne”, ceea ce constituie identitatea 
vizuală a unei mărci. 

Raportorul dorește să amintească, totuși, că în ansamblu, propunerea Comisiei pare destul de 
echilibrată . În ceea ce privește detaliile prezentei propuneri, raportorul preferă să aștepte să 
cunoască diferitele opinii care vor fi exprimate în cadrul Comisiei pentru comerț internațional, 
înainte de a prezenta alte recomandări.

                                               
1 „Tobacco Plain Packaging Act”, a fost adoptat de Parlamentul Australiei în 2011 ºi a intrat în vigoare în 2012. 
2 Acþiuni introduse de Ucraina (martie 2012), Honduras (aprilie 2012), Republica Dominicanã (iulie 2012) ºi 
Cuba (mai 2013).
3 În special, Philip Morris International
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