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Amendamentul 21
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Orientările privind punerea în aplicare a articolului 13 din Convenția-cadru a OMS pentru 
controlul tutunului solicită părților să interzică expunerea și vizibilitatea produselor din tutun 
la locul de vânzare, dat fiind faptul că acestea constituie metode de publicitate și promovare.
Aceleași orientări recomandă, de asemenea, interzicerea vânzărilor de tutun pe internet.

Amendamentul 22
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dimensiunea pieței interne a tutunului 
și a produselor aferente, tendința 
crescătoare a fabricanților de produse din 
tutun de a concentra producția pentru 
întreaga Uniune într-un număr mic de 
fabrici din statele membre și comerțul 
transfrontalier semnificativ cu tutun și 
produse aferente care rezultă din această 
concentrare, determină necesitatea unei
legiferări la nivelul Uniunii, mai degrabă 
decât la nivel național, pentru a se asigura 
buna funcționare a pieței interne.

(6) Dimensiunea pieței interne a tutunului 
și a produselor aferente, tendința 
crescătoare a fabricanților de produse din 
tutun de a concentra producția pentru 
întreaga Uniune într-un număr mic de 
fabrici din statele membre și comerțul 
transfrontalier semnificativ cu tutun și 
produse aferente care rezultă din această 
concentrare, determină necesitatea unei 
legiferări mai puternice la nivelul Uniunii, 
pentru a se asigura buna funcționare a 
pieței interne.

Or. pt

Amendamentul 23
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Uniunea Europeană ar trebui să 
acorde atenție specială producției de tutun 
în zonele defavorizate, în special în 
regiunile ultraperiferice cu caracteristici 
ambientale, geografice și socioeconomice 
specifice, care utilizează metode 
artizanale și ecologice și Uniunea ar 
trebui să le permită statelor membre în 
cauză să pună în aplicare măsuri 
specifice care să asigure continuarea 
producției în aceste zone, protejând astfel 
locurile de muncă aferente.

Or. pt

Amendamentul 24
Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În conformitate cu articolul 114 
alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) baza ar trebui să o 
constituie un nivel înalt de protecție a 
sănătății, având în vedere, în special, noile 
evoluții științifice. Produsele din tutun nu 
sunt produse obișnuite și, având în vedere 
efectele deosebit de dăunătoare ale 
tutunului, protejarea sănătății ar trebui să 
aibă o importanță mare, în special pentru a 
reduce prevalența fumatului în rândul 
tinerilor. Fumatul reprezintă o problemă 
actuală și globală, cu consecințe 
devastatoare și adolescența este vârsta la 
care majoritatea fumătorilor încep să 
fumeze.

Or. pt

Amendamentul 25
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) S-a demonstrat că poloniul 210 este 
o substanță cancerigenă care se regăsește 
într-un procent foarte mare în tutun. 
Prezența sa în țigarete ar putea fi 
eliminată aproape complet prin 
combinarea unor măsuri simple. Prin 
urmare, este oportun să se stabilească o 
producție maximă pentru poloniul 210 
care să determine o reducere cu 95 % a 
conținutului mediu actual de poloniu 210 
din țigarete. Ar trebui elaborat un 
standard ISO de măsurare a 
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poloniului 210 din tutun.

Or. en

Justificare

Poloniul 210 este un produs de dezintegrare a uraniului care este prezent în îngrășămintele 
fabricate din fosfat bogat în uraniu. Acesta contaminează frunzele de tutun prin aer, cu radon 
222, și rădăcinile, cu plumb 210. Prin ardere, poloniul 210 se evaporă și, astfel, este inhalat 
de fumători. Acesta este un alfa-emițător. Radiația alfa este inofensivă în exteriorul corpului, 
însă odată ajunsă în corpul uman, este „cea mai periculoasă dintre toate radiațiile” (The 
Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Amendamentul 26
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 27
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 

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

luând în considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel 
internațional privind evaluarea toxicității
lor sau a potențialului lor de dependență.

Or. de

Amendamentul 28
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) În ceea ce privește stabilirea 
cantităților maxime, ar putea fi necesar și 
adecvat ca la o dată ulterioară să se 
adapteze cantitățile stabilite sau să se 
stabilească praguri maxime pentru emisii, 
luând în considerare toxicitatea lor sau 
potențialul lor de dependență, acestea 
urmând a fi evaluate pe baza celor mai 
recente date științifice și a standardelor 
convenite la nivel internațional.

Or. de

Amendamentul 29
Roger Helmer

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 30
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei nu armonizează în mod corespunzător ingredientele. Aceasta se 
bazează foarte mult pe punerea în aplicare la nivel național a dispozițiilor generale, care pot 
fi interpretate diferit de la un stat membru la altul. Este mult mai potrivit să se stabilească o 
listă pozitivă a ingredientelor permise la nivelul UE, astfel încât să se obțină o armonizare 
mai bună.

Amendamentul 31
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Este important să nu fie luate în 
considerare doar proprietățile aditivilor ca 
atare, ci și produșii lor de combustie. 
Aditivii, precum și produșii lor de 
combustie nu ar trebui să îndeplinească 
criteriile de clasificare ca fiind periculoși 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de 
abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 
1999/45/CE, precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Or. en

Justificare

Doar aditivii care nu sunt periculoși – ca atare sau prin ardere – ar trebui permiși.

Amendamentul 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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 
evitate36.

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

Or. en

Amendamentul 33
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, 
chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, inclusiv produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. Comisia 
este îndemnată să realizeze de urgență un 
studiu științific privind influența reală a 
acestor produse asupra creșterii incidenței
consumului de tutun.
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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 
evitate36.

Or. pt

Amendamentul 34
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, 
chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 
pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate36.

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

Or. en

Justificare

În unele state membre, mentolul este stabilit ca fiind un ingredient tradițional al produselor 
din tutun. Tratarea sa în mod egal cu alte arome ar conduce la un impact disproporționat 
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asupra piețelor de tutun în aceste state membre și ar putea să conducă, de asemenea, la o 
creștere a vânzării ilegale în aceste state. În plus, dovada științifică menționată nu este certă.

Amendamentul 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, 
chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 
pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate36.

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

Or. pl

Amendamentul 36
Roger Helmer

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări (15) Probabilitatea unor reglementări 
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divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă 
caracteristică diferită de cea a tutunului, 
ceea ce poate favoriza creșterea incidenței 
fumatului sau poate afecta modelele de 
consum. De exemplu, în numeroase țări, 
vânzările de produse mentolate au crescut 
treptat, chiar dacă prevalența generală a 
fumatului a scăzut. O serie de studii au 
indicat că produsele din tutun mentolate 
pot facilita inhalarea, precum și creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor. 
Măsurile prin care se introduc diferențe 
nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate36.

divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, inclusiv produsele din tutun 
nefumigene, care au arome caracteristice
asemănătoare celor ale dulciurilor sau 
fructelor, ceea ce poate favoriza creșterea 
incidenței fumatului în rândul tinerilor.

Or. en

Amendamentul 37
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, inclusiv 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.
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nejustificate de tratament al țigaretelor cu 
diferite arome (de exemplu. țigarete cu 
aromă de mentol și de cuișoare) ar trebui 
evitate.

Or. de

Justificare

Studiile menționate nu sunt suficiente pentru a justifica o discreditare juridică a țigaretelor 
mentolate.

Amendamentul 38
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, incluzând produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă caracteristică 
diferită de cea a tutunului, ceea ce poate 
favoriza creșterea incidenței fumatului sau 
poate afecta modelele de consum. De 
exemplu, în numeroase țări, vânzările de 
produse mentolate au crescut treptat, chiar 
dacă prevalența generală a fumatului a 
scăzut. O serie de studii au indicat că 
produsele din tutun mentolate pot facilita 
inhalarea, precum și creșterea incidenței 
fumatului în rândul tinerilor. Măsurile prin 
care se introduc diferențe nejustificate de 
tratament al țigaretelor cu diferite arome 
(de exemplu. țigarete cu aromă de mentol 
și de cuișoare) ar trebui evitate36.

(15) Probabilitatea unor reglementări 
divergente este și mai accentuată de 
preocupările referitoare la produsele din 
tutun, inclusiv produsele din tutun 
nefumigene, care au o aromă 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 evitate36.

Or. en

Justificare

Abordarea referitoare doar la o „aromă caracteristică” este prea limitată. Toate aromele ar 
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trebui abordate.

Amendamentul 39
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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 nu înseamnă interzicerea completă a 
utilizării aditivilor individuali, dar obligă 
producătorii să reducă aditivul sau 
combinația de aditivi astfel încât aditivii să 
nu mai determine o aromă. Utilizarea 
aditivilor necesari pentru fabricarea 
produselor din tutun ar trebui să fie 
permisă în măsura în care ei nu determină 
o aromă și nu au legătură cu 
atractivitatea. Ar trebui ca aplicarea 
prezentei directive să nu facă discriminări 
între diferitele soiuri de tutun.

Or. en

Justificare

Aceste dispoziții ar trebui să se aplice tuturor aromelor. Aceasta ar face, de asemenea, inutilă 
referința la grupuri de testare. Dispozițiile privind aditivii necesari pentru fabricare ar trebui 
să fie aliniate la cele ale orientărilor OMS privind ingredientele.

Amendamentul 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 41
Hans-Peter Martin

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.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 42
Ioannis A. Tsoukalas

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

Or. el

Amendamentul 43
Angelika Niebler

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, altele 
decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul 
pentru uz oral, care sunt consumate în 
principal de către consumatori mai 
vârstnici, ar trebui să fie exonerate de la 
anumite cerințe privind ingredientele.
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Or. de

Justificare

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

Amendamentul 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

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, altele 
decât țigaretele și tutunul de rulat, care sunt 
consumate în principal de către 
consumatori mai vârstnici, ar trebui să fie 
exonerate de la anumite cerințe privind 
ingredientele atât timp cât nu există o 
modificare substanțială a circumstanțelor 
în termeni de volum de vânzări sau de 
modele de consum în cazul tinerilor. 
Comisia ar trebui să monitorizeze cu 
atenție utilizarea tutunului pentru 
narghilea de către tineri, deoarece există 
dovezi din ce în ce mai numeroase despre 
utilizarea acestui tip de tutun în afara 
pieței vechi și tradiționale;

Or. en

Amendamentul 45
Roger Helmer

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Există încă diferențe între dispozițiile 
naționale privind etichetarea produselor din 
tutun, în special în ceea ce privește 
utilizarea avertismentelor de sănătate 
combinate compuse dintr-o ilustrație și un 
text, privind informațiile despre serviciile 
de renunțare și elementele promoționale de 
pe pachete sau din interiorul lor.

(19) Există încă diferențe între dispozițiile 
naționale privind etichetarea produselor din 
tutun, în special în ceea ce privește 
dimensiunea avertismentelor de sănătate, 
și privind informațiile despre serviciile de 
renunțare și elementele promoționale de pe 
pachete sau din interiorul lor.

Or. en

Amendamentul 46
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Astfel de diferențe pot constitui o 
barieră în calea comerțului și pot împiedica 
buna funcționare a pieței interne de 
produse din tutun și, prin urmare, ar trebui 
să fie eliminate. De asemenea, 
consumatorii din unele state membre pot fi 
mai bine informați cu privire la riscurile 
pentru sănătate prezentate de produsele din 
tutun decât cei din alte state membre. În 
absența unor măsuri suplimentare la nivelul 
Uniunii, este posibil ca disparitățile 
existente să crească în următorii ani.

(20) Astfel de diferențe pot constitui o 
barieră în calea comerțului și pot împiedica 
buna funcționare a pieței interne de 
produse din tutun și, prin urmare, ar trebui 
să fie eliminate. De asemenea, 
consumatorii din unele state membre pot fi 
mai bine informați cu privire la riscurile 
pentru sănătate prezentate de produsele din 
tutun decât cei din alte state membre. În 
absența unor măsuri suplimentare 
armonizate la nivelul Uniunii, este posibil 
ca disparitățile existente să crească în 
următorii ani.

Or. de

Amendamentul 47
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Considerentul 22
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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 prealabil care să permită 
evaluarea faptului 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.

Or. pt

Amendamentul 48
Ewald Stadler

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 crea impresia consumatorilor, în 
special tinerilor, că produsele sunt mai 
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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.

puțin dăunătoare. De exemplu, este cazul 
anumitor texte sau caracteristici, cum ar fi 
„conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome”, 
„subțiri” și al anumitor denumiri, ilustrații 
și semne figurative sau al altor semne.

Or. de

Justificare

Imaginea consumatorului pe care se bazează acest considerent este unilaterală. Lipsa 
clarificării nu justifică o astfel de limitare a libertății întreprinderilor de concepere a 
produselor.

Amendamentul 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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 
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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.

ar fi „conținut mic de gudron”, „ușoare”, 
„ultraușoare”, „slabe”, „naturale”, 
„organice”, „fără aditivi”, „fără arome” și 
al anumitor denumiri, ilustrații și semne 
figurative sau al altor semne.

Or. pl

Amendamentul 50
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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. 
Comisia este îndemnată să realizeze de 
urgență un studiu științific privind 
influența reală a acestor produse asupra 
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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.

consumului de tutun.

Or. pt

Amendamentul 51
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 52
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 53
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura integritatea și (23) Pentru a asigura integritatea și 
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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.

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

Or. en

Justificare

Țigaretele „subțiri” nu sunt mai dăunătoare decât alte produse din tutun și doar ambalajul 
ar putea induce în eroare consumatorii. Cu toate acestea, dacă aceste produse sunt ambalate 
în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, nu există un alt mijloc important prin care 
să se inducă în eroare consumatorii.

Amendamentul 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik
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Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Țigaretele „subțiri” nu sunt mai dăunătoare decât altele; ambalajul este singurul lucru care 
ar putea induce în eroare consumatorii. Cu toate acestea, dacă aceste produse sunt ambalate 
în conformitate cu dispozițiile directivei, nu va mai exista riscul ca ele să inducă consumatorii 
în eroare.
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Amendamentul 56
Roger Helmer

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 57
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 58
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Studiile au arătat că standardizarea 
prezentării denumirii mărcii și a culorii 
pachetului (ambalaj simplu) face 
ambalajul mai puțin atractiv și sporește 
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eficacitatea avertismentelor de sănătate, 
diminuând astfel creșterea incidenței 
fumatului și consumul de tutun. 
Orientările privind articolele 11 și 13 din 
CCCT solicită părților să ia în calcul 
adoptarea unor cerințe privind ambalajele 
neutre.

Or. en

Justificare

Ambalajul tutunului nu trebuie să fie atrăgător, dat fiind faptul că acesta din urmă conține un 
produs letal. Publicitatea tutunului este interzisă aproape peste tot și înseși ambalajele 
tutunului ar trebui să fie supuse, de asemenea, acestei interdicții. Acest lucru este în 
conformitate cu recomandările orientărilor CCCT și este pus în aplicare sau luat în calcul de 
state din întreaga lume.

Amendamentul 59
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Vizibilitatea avertismentelor de 
sănătate de pe produsele din tutun 
nefumigene trebuie să fie asigurată. Prin 
urmare, avertismentele ar trebui să fie 
plasate pe cele două suprafețe principale 
ale ambalajelor produselor din tutun 
nefumigene.

Or. de
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Amendamentul 60
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Produsele din tutun pentru fumat, 
altele decât țigaretele și tutunul de rulat, 
chiar dacă sunt consumate în principal de 
către consumatori mai în vârstă, nu ar 
trebui să fie exonerate de anumite cerințe 
de etichetare. Vizibilitatea avertismentelor 
de sănătate de pe produsele din tutun 
nefumigene trebuie să fie asigurată. Prin 
urmare, avertismentele ar trebui să fie 
plasate pe cele două suprafețe principale 
ale ambalajelor produselor din tutun 
nefumigene.

Or. el

Amendamentul 61
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre aplică reglementări 
diferite privind numărul minim de țigarete 
dintr-un pachet. Reglementările respective 
ar trebui să fie aliniate pentru a asigura 
libera circulație a produselor în cauză.

(25) Statele membre aplică reglementări 
diferite privind numărul minim de țigarete 
dintr-un pachet. Reglementările respective 
ar trebui să fie aliniate pentru a asigura 
posibilitatea unei comparări fără 
probleme a prețurilor de către 
consumatori, precum și libera circulație a 
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produselor în cauză.

Or. de

Amendamentul 62
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral38 a interzis vânzarea în 
statele membre a anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral. Directiva 2001/37/CE a 
confirmat această interdicție. Articolul 151 
din Actul de aderare a Austriei, Finlandei 
și Suediei acordă Regatului Suediei o 
derogare de la această interdicție39. 
Interzicerea vânzării tutunului pentru uz 
oral ar trebui menținută în vigoare pentru 
a preveni introducerea pe piața internă a 
unui produs care generează dependență, 
are efecte adverse asupra sănătății și este 
atractiv pentru tineri. Pentru alte produse 
din tutun nefumigene care nu sunt produse 
pentru piețele cu consum mare, o 
reglementare strictă a etichetării și a 
ingredientelor este considerată suficientă 
pentru a limita extinderea pieței dincolo de 
utilizarea lor tradițională.

(29) Directiva 89/622/CEE a Consiliului 
din 13 noiembrie 1989 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la etichetarea produselor din 
tutun, precum și la interzicerea 
comercializării anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral38 a interzis vânzarea în 
statele membre a anumitor tipuri de tutun 
pentru uz oral. Directiva 2001/37/CE a 
confirmat această interdicție. Articolul 151 
din Actul de aderare a Austriei, Finlandei 
și Suediei acordă Regatului Suediei o 
derogare de la această interdicție39. Totuși, 
interdicția privind vânzarea produselor
din tutun pentru uz oral nu ar trebui să 
afecteze produsele tradiționale din tutun 
pentru uz oral care pot fi autorizate de 
fiecare stat membru în parte. Pentru alte 
produse din tutun nefumigene care nu sunt 
produse pentru piețele cu consum mare, o 
reglementare strictă a etichetării și a 
ingredientelor este considerată suficientă 
pentru a limita extinderea pieței dincolo de 
utilizarea lor tradițională.

Or. en

Amendamentul 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Având în vedere interdicția generală 
de a vinde tutun pentru uz oral (snus) în 
UE, nu există un interes transfrontalier 
pentru a reglementa conținutul tutunului 
snus. Prin urmare, responsabilitatea 
pentru reglementarea conținutului 
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tutunului snus le revine statelor membre 
în care vânzarea de snus este autorizată în 
conformitate cu articolul 151 din actul de 
aderare a Austriei, a Finlandei și a 
Suediei. În consecință, tutunul snus ar 
trebui să fie exonerat de la aplicarea 
dispozițiilor de la articolul 6 din prezenta 
directivă.

Or. sv

Amendamentul 65
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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 informaționale40. 
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 

(30) Vânzările pe internet de produse din 
tutun facilitează accesul tinerilor la acestea 
și riscă să submineze conformitatea cu 
cerințele legislației de control al tutunului 
și, în special, ale prezentei directive și, prin 
urmare, ar trebui să fie interzise în 
conformitate cu orientările privind 
punerea în aplicare a Convenției-cadru 
pentru controlul tutunului. 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 consumatorilor41.
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Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
drepturile consumatorilor41.

Or. en

Justificare

Toate vânzările de tutun pe internet ar trebui să fie interzise. Evaluarea de impact realizată 
de Comisie indică faptul că vânzările transfrontaliere pe internet sunt în principal ilicite și că 
orientările privind punerea în aplicare a articolului 13 din Convenția-cadru pentru controlul 
tutunului (CCCT) recomandă interzicerea tuturor vânzărilor pe internet. Este dificil să se 
efectueze o verificare eficientă a vârstei pe internet.

Amendamentul 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 
morbiditate și handicap, iar consumul lor ar 
trebui să fie limitat. Prin urmare, este 
important să se monitorizeze evoluțiile în 
ceea ce privește noile categorii de produse 
din tutun. Fabricanții și importatorii ar 
trebui să fie obligați să notifice noile 
categorii de produse din tutun, fără a aduce 
atingere competenței statelor membre de a 
le interzice sau de a le autoriza. Comisia ar 
trebui să monitorizeze evoluțiile și să 
transmită un raport la 5 ani de la data 
transpunerii prezentei directive, pentru a 
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 consumul lor ar 
trebui să fie limitat. Prin urmare, este 
important să se monitorizeze evoluțiile în 
ceea ce privește noile categorii de produse 
din tutun. Producătorii și importatorii ar 
trebui să fie obligați să notifice noile 
categorii de produse din tutun, fără a aduce 
atingere competenței statelor membre de a 
le interzice sau de a le autoriza. Comisia ar 
trebui să monitorizeze evoluțiile și să 
transmită un raport la cinci ani de la data 
transpunerii prezentei directive, pentru a 
evalua dacă sunt sau nu necesare 
modificări la prezenta directivă. Copiii și 
tinerii trebuie educați, dat fiind faptul că 
acesta este cel mai simplu și mai eficace 
mod de a preveni tinerii să înceapă să 
fumeze. Ar trebui să se ia, de asemenea, 
în considerare crearea unui fond finanțat 
de producătorii de produse din tutun, care 
să fie utilizat pentru a finanța campanile 
împotriva fumatului. Statele membre ar 
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trebui să armonizeze la 18 ani vârsta 
legală pentru cumpărarea produselor din 
tutun.

Or. pl

Amendamentul 67
Jean-Pierre Audy

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 fabricarea, 
distribuția și consumul lor ar trebui să fie 
reglementate. Prin urmare, este important 
să se monitorizeze evoluțiile în ceea ce 
privește noile categorii de produse din 
tutun. Producătorii și importatorii ar trebui 
să fie obligați să notifice noile categorii de 
produse din tutun, fără a aduce atingere 
competenței statelor membre de a le 
interzice sau de a le autoriza. Comisia ar 
trebui să monitorizeze situația și să 
transmită un raport la cinci ani de la 
termenul de transpunere a prezentei 
directive, pentru a evalua dacă sunt sau nu 
necesare modificări la prezenta directivă.

Or. fr

Amendamentul 68
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 

(31) Toate produsele din tutun au 
potențialul de a cauza mortalitate, 
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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.

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

Or. de

Amendamentul 69
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman42 oferă un 
cadru juridic pentru a evalua calitatea, 
siguranța și eficacitatea medicamentelor, 
incluzând produsele care conțin nicotină. 
Un număr semnificativ de produse care 
conțin nicotină au fost deja autorizate în 
temeiul acestui regim de reglementare. 
Autorizarea ia în considerare conținutul 
de nicotină al produsului în cauză. 
Supunerea tuturor produselor care conțin 
nicotină, al căror conținut de nicotină este 
egal sau mai mare decât conținutul unui 
produs care conține nicotină autorizat 
anterior în temeiul Directivei 2001/83/CE, 
aceluiași cadru juridic clarifică situația 
juridică, elimină diferențele dintre 
legislațiile naționale, asigură un 

eliminat



PE510.761v01-00 38/149 AM\936107RO.doc

RO

tratament 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.
__________________
42 JO L 311, 28.11.2001, p. 67; directivă, 
astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2011/62/CE a Consiliului (JO L 
174, 1.7.2011, p. 74).

Or. fr

Justificare

Trebuie subliniat că reglementarea propusă nu se bazează pe niciun studiu științific 
consolidat. Țigareta electronică nu este un produs din tutun. Ea nu este, de asemenea, nici un 
medicament. Este un produs destul de nou care pentru care ar trebui adoptată o legislație 
specifică, odată ce studiile în desfășurare în prezent au ajuns la concluzii valabile. Comisia 
este invitată să propună o astfel de legislație conform unei proceduri de consultare ample și 
transparente.

Amendamentul 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman42

oferă un cadru juridic pentru a evalua 
calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 

(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. 
Produsele care conțin nicotină, altele decât 
produsele din tutun acoperite de această 
directivă, ar trebui reglementate în cadrul 
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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.

viitoarei revizuiri a ambalajului 
farmaceutic, cu scopul de a informa și a 
proteja consumatorii. Revizuirea poate 
include dispoziții care să permită 
comercializarea produselor care conțin 
nicotină cu risc redus și cu un echilibru 
pozitiv risc/beneficii, care pot ajuta 
consumatorii să renunțe la fumat, în 
calitate de consumatori de produse din 
tutun, cu condiția să fie însoțite de un 
avertisment de sănătate adaptat. 

Or. en

Amendamentul 71
Niki Tzavela

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman42

oferă un cadru juridic pentru a evalua 
calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
produse care conțin nicotină au fost deja 
autorizate în temeiul acestui regim de 
reglementare. Autorizarea ia în 
considerare conținutul de nicotină al 
produsului în cauză. Supunerea tuturor 

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman42

oferă un cadru juridic pentru a evalua 
calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor. Întrucât un număr 
semnificativ de produse care conțin 
nicotină este deja autorizat în temeiul 
acestui regim de reglementare, ca parte a 
viitoarei sale revizuiri a legislației 
farmaceutice relevante, Comisia ar trebui 
să realizeze un studiu și o evaluare 
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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.

completă a impactului, incluzând 
consultarea cu părțile interesate, pentru a 
determina reglementarea optimă a 
țigaretelor electronice pe această bază. 

Or. en

Justificare

Supunerea tuturor produselor care conțin nicotină unui regim medical fără realizarea unei 
evaluări detaliate a impactului ar putea, în mod eficace, însă inutil, să limiteze sau să elimine 
produsul de pe piață. Revizuirea propusă a pachetului „UE Pharma” în termen de doi ani ar 
oferi timp legislatorilor să rectifice acest aspect în mod adecvat și să stabilească un cadru 
corect pentru reglementarea țigaretelor electronice.

Amendamentul 72
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman42

oferă un cadru juridic pentru a evalua 
calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 

(34) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman42

oferă un cadru juridic pentru a evalua 
calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, incluzând produsele care 
conțin nicotină. Un număr semnificativ de 
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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.

produse care conțin nicotină a fost deja 
autorizat în temeiul acestui regim de 
reglementare. Autorizarea ia în considerare 
conținutul de nicotină al produsului în 
cauză. Totuși, măsurarea emisiilor de 
nicotină s-a dovedit a fi dificilă deoarece 
emisiile depind de produse și de modul în 
care acestea sunt utilizate. Prin urmare, 
supunerea tuturor produselor care conțin 
nicotină, indiferent de conținutul de 
nicotină, Directivei 2001/83/CE, clarifică 
situația juridică, elimină diferențele dintre 
legislațiile naționale, asigură tratament 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

Singurul motiv care justifică permisiunea de a introduce pe piață produse care conțin 
nicotină (PCN) este renunțarea la fumat. Este foarte dificil să se evalueze gradul de absorbție 
a nicotinei din PCN. Utilizarea intensă a unor PCN cu un conținut redus de nicotină ar putea 
conduce la un consum important de nicotină. Prin urmare, toate produsele care conțin 
nicotină (PCN) ar trebui să facă obiectul legislației în domeniul farmaceutic. Astfel, s-ar 
asigura calitatea, siguranța și eficacitatea PCN, precum și condiții echitabile pentru toate 
produsele care conțin nicotină.

Amendamentul 73
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui introduse dispoziții de 
etichetare pentru produsele care conțin 

eliminat
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nicotină sub pragul stabilit în prezenta 
directivă, prin care să se atragă atenția 
consumatorilor asupra riscurilor pentru 
sănătate.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul care propune ca toate produsele care conțin 
nicotină să intre sub incidența legislației în domeniul farmaceutic. Dacă toate produsele care 
conțin nicotină (PCN) sunt reglementate ca medicamente, indiferent de concentrația de 
nicotină conținută, această dispoziție privind etichetarea devine caducă.

Amendamentul 74
Niki Tzavela

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 în mod explicit asupra 
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sănătate. riscurilor pentru sănătate.

Or. de

Amendamentul 76
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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. 182/20114343.

(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, Comisiei ar trebui să i se 
acorde competențe de executare. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/20114343.

Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință a propunerii prezentate de aceiași autori de a introduce 
o listă pozitivă la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 77
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru ca directiva să fie pe deplin eliminat
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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 importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, 
atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, în timp util și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

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 importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure transmiterea 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 pentru 
elementele neesențiale ale directivei. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 79
Roger Helmer
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Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 80
Paul Rübig
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Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 81
Ewald Stadler
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Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 82
Hans-Peter Martin
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Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 83
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Este subliniată importanța și 
responsabilitatea statelor membre în 
protejarea sănătății publice și în luarea de 
măsuri preventive, asigurând garanții 
publice, monitorizare și consiliere pentru 
tineri și realizarea unor campanii publice 
preventive împotriva fumatului, în special 
în școli; accesul liber general la 
consultații privind renunțarea la fumat și 
tratamente corespunzătoare este 
considerat esențial.

Or. pt

Amendamentul 84
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

normelor specifice privind fabricarea, 
prezentarea și vânzarea produselor din 
tutun și a produselor aferente, pentru a 
asigura faptul că statele membre nu 
introduc dispoziții legislative naționale 
care depășesc domeniul de aplicare al 
prezentei directive în ceea ce privește 
cerințele de etichetare și ambalare.

Un stat membru care aplică dispoziții
naționale mai stricte în cazul unor aspecte 
care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive ar trebui să aibă 
permisiunea să procedeze în acest sens,
pentru toate produsele similare, pe baza 
unor necesități prioritare din sfera 
protejării sănătății publice. Aceste 
dispoziții naționale ar trebui, însă, 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.

Or. de
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Amendamentul 85
Niki Tzavela

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(40) Prezenta directivă armonizează în 
întregime anumite aspecte privind 
fabricarea, prezentarea și vânzarea 
produselor din tutun și a celor asociate, 
iar statele membre nu ar trebui să aibă 
permisiunea să mențină sau să introducă 
în legislația lor națională dispoziții care se 
abat de la cerințele de etichetare și 
ambalare stabilite în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 86
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Un stat membru care consideră că este 
necesar să mențină dispoziții naționale mai 

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

stricte în cazul unor aspecte care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
ar trebui să aibă permisiunea să procedeze 
în acest sens, pentru toate produsele 
similare, pe baza unor necesități prioritare 
din sfera protejării sănătății publice. Un 
stat membru ar trebui, de asemenea, să aibă 
permisiunea 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. Un mijloc de 
discriminare arbitrară îl reprezintă, de 
exemplu, cerința de a spori suprafața 
ocupată de avertismente la peste 60 %. 
Scopul prezentei directive îl reprezintă 
normele privind ambalajul și etichetarea, 
astfel încât pentru libertatea de acțiune a 
statelor membre în ceea ce privește 
adoptarea de norme care diferă foarte 
mult de cele prevăzute de prezenta 
directivă se impune o abordare mai 
riguroasă.

Or. de

Amendamentul 87
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Un stat membru care consideră că este 
necesar să mențină dispoziții naționale mai 

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

stricte în cazul unor aspecte care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
ar trebui să aibă permisiunea să procedeze 
în acest sens, pentru toate produsele 
similare, pe baza unor necesități prioritare 
din sfera protejării sănătății publice. Un 
stat membru ar trebui, de asemenea, să aibă 
permisiunea 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 
trebuie să fie notificate în prealabil 
Comisiei, ținând seama de nivelul înalt de 
protecție a sănătății atins prin prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Competența Comisiei de a aproba sau de a respinge măsuri naționale viitoare este 
inadecvată deoarece stabilirea compatibilității măsurilor naționale cu dreptul UE ține de 
competența instanțelor judecătorești.

Amendamentul 88
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Prezenta directivă creează norme 
uniforme foarte cuprinzătoare privind 
fabricarea, proiectarea și vânzarea 
produselor din tutun și a produselor 
aferente. Multe dintre normele acestei 
directive afectează drepturile 
fundamentale. Pentru asigurarea 
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certitudinii juridice, statele membre nu ar 
trebui să aibă permisiunea de a adopta 
dispoziții care se abat de la cerințele de 
etichetare și ambalare stabilite în prezenta 
directivă. 

Or. de

Amendamentul 89
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Unui stat membru care consideră 
necesară menținerea și/sau introducerea 
unor dispoziții naționale și/sau regionale 
orientate spre menținerea plantațiilor 
tradiționale de tutun, din motive 
justificate legate de dependența 
socioeconomică a comunităților locale ar 
trebui să i se permită să facă acest lucru.

Or. pt

Amendamentul 90
Paul Rübig

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 

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

consumul de produse din tutun și produse 
aferente, cu condiția ca acestea să respecte 
cerințele prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 91
Niki Tzavela

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(41) Statele membre ar trebui să fie în 
măsură să adapteze normele mai stricte 
privind produsele din tutun, necesare 
pentru protecția sănătății publice, în cazul 
în care acestea nu se încadrează în sfera 
de aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive. În cazul în care produsele din 
tutun și cele asociate îndeplinesc cerințele 
prezentei directive, statele membre nu 
interzic sau limitează importul, vânzarea 
sau consumul de tutun sau de produse 
aferente care sunt conforme cu prezenta 
directivă.
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la procedura de furnizare de informații în 
domeniul standardelor, reglementărilor 
tehnice și al normelor privind serviciile 
societății informaționale44.

Or. en

Amendamentul 92
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre ar trebui să-și păstreze 
libertatea de a menține sau de a introduce 
acte legislative naționale care să se aplice 
tuturor produselor similare pentru aspecte 
care nu intră sub incidența prezentei 
directive, cu condiția să fie compatibile cu 
tratatul și să nu pericliteze aplicare 
integrală a prezentei directive. În 
consecință, statele membre ar putea, de 
exemplu, să mențină sau să introducă 
dispoziții de standardizare a ambalajelor 
produselor din tutun, cu condiția ca 
dispozițiile respective să fie compatibile cu 
tratatul, cu obligațiile în raport cu OMC 
și să nu afecteze aplicarea integrală a 
prezentei directive. O notificare prealabilă 
este necesară pentru reglementările de 
ordin tehnic în temeiul Directiva 98/34/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 
de furnizare de informații în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale44.

(41) Statele membre ar trebui să își
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. O 
notificare prealabilă este necesară pentru 
reglementările de ordin tehnic în temeiul 
Directivei 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 
informaționale44.

(În cazul în care nu se adoptă 
amendamente corespunzătoare care să 
introducă ambalaje standardizate, acest 
amendament ar trebui eliminat.)
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Or. en

Justificare

Ambalajele standardizate ar trebui să fie introduse ca o condiție obligatorie, astfel cum s-a 
subliniat și în alte amendamente prezentate de același autor.

Amendamentul 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Statele membre completează 
dispozițiile legislative ale prezentei 
directive prin orice măsură utilă protecției 
sănătății publice a cetățenilor europeni. 
Armonizarea treptată a regimului de 
impozitare aplicabil produselor din tutun 
în cadrul UE și organizarea de campanii 
de informare în mass-media și în rândul 
tinerilor, în cadrul unităților de 
învățământ, reprezintă două pârghii 
esențiale de combatere a pericolelor 
create de tutun în rândul tinerilor;

Or. fr

Amendamentul 94
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Atunci când produsele din tutun sau 
produse similare corespund cerințelor 
prezentei directive, statele membre nu pot 
interzice sau limita în mod 
disproporționat importul, vânzarea sau 
consumul acestor produse. Producătorilor 
ar trebui să li se asigure într-adevăr un 
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nivel minim de securitate juridică.

Or. de

Amendamentul 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 41 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41b) Statele membre acoperă cheltuielile 
de sănătate legate de consumul de tutun 
prin impozitarea directă a produselor din 
tutun;

Or. fr

Amendamentul 96
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Statele membre ar trebui să se asigure 
că datele cu caracter personal sunt 
prelucrate doar în conformitate cu 
reglementările și măsurile asiguratorii 
menționate în Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date.

(42) Statele membre ar trebui să se asigure 
că datele cu caracter personal sunt 
prelucrate doar în conformitate cu 
reglementările și măsurile asiguratorii 
menționate în Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Trebuie 
respectate totodată și dispozițiile naționale 
privind protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. de
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Amendamentul 97
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Intervenția în legislația privind mărcile comerciale presupusă de propunerea Comisiei nu 
este necesară în vederea îmbunătățirii funcționării pieței interne. În plus, legalitatea acestor 
intervenții în drepturile fundamentale este stabilită de instanțe independente și nu de 
legiuitori.

Amendamentul 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Prezenta directivă nu se aplică tutunului 
pentru uz nazal din Suedia, în 
conformitate cu articolul 151 din Actul de 
aderare a Austriei, a Finlandei și a 
Suediei.

Or. en

Justificare

Deoarece există o excepție pentru tutunul pentru uz nazal din Suedia și deoarece nu este un 
produs vândut pe piața internă, prezenta directivă nu se aplică tutunului pentru uz nazal din 
Suedia.

Amendamentul 99
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „aditiv” înseamnă o substanță conținută 
într-un produs din tutun, cu excepția 
frunzelor de tutun și a altor părți naturale 
sau neprelucrate ale plantelor de tutun;

Or. de

Amendamentul 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
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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;

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

Or. pl

Amendamentul 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care poate fi deosebit de cel al
tutunului și care este determinat de un 
aditiv sau de o combinație de aditivi, cu 
excepția mentolului, inclusiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, dulciurile 
sau vanilia, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. en

Amendamentul 102
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care pot fi deosebite de cele ale

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care poate fi deosebit de cel al
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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;

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

Or. en

Amendamentul 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „aromă caracteristică” înseamnă o aromă 
sau un gust care poate fi deosebit de cel al
tutunului și care este determinat de un
aditiv sau de o combinație de aditivi, cu 
excepția mentolului, inclusiv fructele, 
condimentele, ierburile, alcoolul, dulciurile 
sau vanilia, perceptibile înainte sau în 
momentul utilizării intenționate a 
produsului din tutun;

Or. en

Justificare

Mentolul este o țigaretă clasică de obicei neatractivă pentru tinerii fumători, motiv pentru 
care nu există un motiv specific pentru a interveni aici.

Amendamentul 104
Ewald Stadler

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

Or. de

Amendamentul 105
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 106
Roger Helmer

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

Or. en

Amendamentul 107
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 108
Konrad Szymański

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

Or. en

Justificare

Mentolul este stabilit ca fiind un ingredient tradițional al produselor din tutun în unele state 
membre. Tratarea sa în mod egal cu alte arome ar conduce la un impact disproporționat 
asupra piețelor de tutun în aceste state membre și ar putea să conducă, de asemenea, la o 
creștere a vânzării ilegale în aceste state. În plus, dovada științifică menționată nu este certă.

Amendamentul 109
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Directiva ar trebui să abordeze aromele ca atare și nu doar aromele „caracteristice”.

Amendamentul 110
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Țigările de foi sunt deja incluse în definiția trabucului, o definiție separată nefiind, prin 
urmare, necesară.

Amendamentul 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 113
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

O „țigară de foi” este doar un tip de trabuc; o definiție separată nu este, prin urmare, 
necesară.

Amendamentul 114
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 115
Bernd Lange

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;

Or. de

Amendamentul 116
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „tutun reconstituit” înseamnă 
rezultatul îmbunătățirii diferitelor părți 
ale plantei de tutun după treierat și 
fabricarea de produse din tutun, folosite 
ca foițe sau foi individuale ce fac parte 
din amestecul de tutun pentru țigarete și 
alte produse din tutun;

Or. fr

Amendamentul 117
Roger Helmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

19. „nivel maxim” înseamnă conținutul 
maxim pentru o substanță dintr-un produs 
din tutun măsurată în grame;

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

23a. „produs din tutun cu risc redus” 
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înseamnă un produs din tutun care este 
creat și comercializat pentru a diminua 
riscurile fumatului comparativ cu 
produsele din tutun convenționale, în 
special țigaretele care sunt introduse pe 
piață după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 120
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Circumstanțele excepționale, cum ar fi o creștere cu 10 % a volumului vânzărilor, pot surveni 
rapid, având în vedere consumul foarte scăzut de trabucuri și tutun de pipă din unele state 
membre.
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Amendamentul 121
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 122
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 % pe cele mai mari 10 piețe din statele 
membre după volumul vânzărilor, pe baza 
datelor de vânzări transmise în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4); 
sau o creștere a nivelului prevalenței în 
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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;

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

Or. pt

Amendamentul 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

În majoritatea statelor membre, consumul anual de trabucuri și tutun de pipă este foarte 
scăzut. De aceea, o limită de 10 % a fluctuației volumului vânzărilor ar fi atinsă foarte 
repede.
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Amendamentul 124
Maria do Céu Patrăo Neves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Amendamentul 125
Niki Tzavela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

36a. „tutun reconstituit” înseamnă 
rezultatul îmbunătățirii diferitelor părți 
ale plantei de tutun după treierat și 
fabricarea 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;

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să ia în considerare și să definească în mod precis toate produsele din tutun 
și tehnicile de reconstituire existente pentru a pune în aplicare norme identice pe piața 
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internă.

Amendamentul 126
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 127
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 0,002 picocurii de poloniu 210

Or. en

Justificare

S-a descoperit că poloniul 210 este o substanță cancerigenă care se regăsește într-un procent 
foarte mare în tutun. Fiecare țigaretă conține aproximativ 0,04 picocurii (Rego, Isis, 2009). 
Se estimează că „cu fiecare fum, otrava se acumulează, ajungând până la o doză de radiere 
echivalentă cu 300 de radiografii toracice pe an sau cu o persoană care fumează 30 de 
țigarete pe zi” (Rego, Scientific American, 2011). O combinație de măsuri ar putea practic să 
elimine poloniul 210 din țigarete (fertilizatori cu conținut scăzut de uraniu, spălarea 
frunzelor după recoltă, aditivi, filtre).

Amendamentul 128
Bernd Lange
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 129
Laurence J.A.J. Stassen

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. nl

Amendamentul 130
Paul Rübig

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 

eliminat
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menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel 
internațional.

Or. de

Amendamentul 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Competența Comisiei de a reduce nivelurile maxime de gudron, nicotină și monoxid de 
carbon ar trebui împiedicată cu prioritate, pentru că aceasta îi permite să modifice aspecte 
esențiale ale directivei (și, de fapt, să interzică orice produs din tutun care se află în prezent 
pe piață), fără o implicare corespunzătoare a Parlamentului European sau a Consiliului și 
fără respectarea dispozițiilor articolului 290 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 132
Maria do Céu Patrăo Neves

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 

eliminat
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menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel 
internațional.

Or. pt

Amendamentul 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Amendamentul 134
Alajos Mészáros

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
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Amendamentul 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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 (2) conține elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu intră în 
domeniul de aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 136
Roger Helmer

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

Amendamentul 137
András Gyürk
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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

Amendamentul 138
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

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 

eliminat
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pentru a adapta cantitățile maxime 
menționate la alineatul (1), luând în 
considerare evoluțiile științifice și 
standardele convenite la nivel 
internațional.

Or. en

Amendamentul 140
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Utilizarea unor acte delegate nu poate fi justificată decât cu privire la elemente neesențiale 
ale directivei, conform articolului 290 alineatul (1) din TFUE.
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Amendamentul 141
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Competența Comisiei de a adopta și de a adapta nivelurile maxime ale altor emisii ar trebui 
împiedicată cu prioritate, pentru că aceasta îi permite să modifice aspecte esențiale ale 
directivei (și, de fapt, să interzică orice produs din tutun care se află în prezent pe piață), fără 
o implicare corespunzătoare a Parlamentului European sau a Consiliului și fără respectarea 
dispozițiilor articolului 290 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 143
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun, altele decât 
țigaretele, care cresc într-o măsură 
apreciabilă efectele toxice sau potențialul 
de dependență ale produselor din tutun 
peste pragul toxicității și al potențialului
de dependență determinat de cantitățile de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon stabilite la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Articolul 3 alineatul (3) conține elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu intră în 
domeniul de aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 145
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 146
Roger Helmer

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 147
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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adopta și adapta cantitățile maxime 
pentru alte emisii ale țigaretelor și pentru 
emisiile produselor din tutun, altele decât 
țigaretele, care cresc într-o măsură 
apreciabilă efectele toxice sau potențialul 
de dependență ale produselor din tutun 
peste pragul toxicității și al potențialului
de dependență determinat de cantitățile de 
gudron, de nicotină și de monoxid de 
carbon stabilite la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 149
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 150
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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standardele convenite la nivel 
internațional

Or. nl

Amendamentul 151
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 152
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre solicită fabricanților și 
importatorilor de produse din tutun să 
transmită autorităților lor competente o 
listă care să conțină toate ingredientele, 
precum și cantitățile corespunzătoare, 
utilizate la fabricarea produselor din tutun, 
pentru fiecare denumire de marcă și pentru 
fiecare tip, precum și emisiile și cantitățile 
lor. Fabricanții sau importatorii 

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

Producătorii sau importatorii informează și 
autoritățile competente din statele membre 
în cauză în cazul în care compoziția unui 
produs este modificată astfel încât 
afectează informațiile furnizate în temeiul 
prezentului articol. Informațiile solicitate în 
temeiul prezentului articol se transmit 
înainte de introducerea pe piață a unui nou 
produs din tutun sau a unuia modificat.

Or. en

Justificare

Clarificare cu scopul de a nu obliga producătorii să realizeze un test costisitor pentru 
emisiile componentelor produselor care, în condițiile de utilizare propuse, nu sunt arse 
precum, de exemplu, filtrul țigaretelor.

Amendamentul 153
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia solicită ISO să elaboreze un 
standard pentru a măsura poloniul 210 
din tutun.

Or. en

Justificare

Există deja un standard ISO care măsoară activitatea poloniului 210 în apă (ISO 13161 
:2011). Ar trebui să fie posibilă elaborarea unui standard pentru măsurarea poloniului 210 
din tutun pe baza acestui standard. Comisia ar trebui să solicite ISO să elaboreze un astfel de 
standard.

Amendamentul 154
Konrad Szymański
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură difuzarea 
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (1) pe un site internet dedicat, 
care este accesibil publicului general. În 
acest sens, statele membre țin seama în 
mod corespunzător de necesitatea de a 
proteja informațiile care constituie un 
secret comercial.

(2) Statele membre asigură difuzarea 
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (1) pe un site internet accesibil 
publicului larg. În acest sens, statele 
membre țin seama în mod corespunzător de 
necesitatea de a proteja informațiile care 
constituie un secret comercial.

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că un site internet disponibil public este suficient în acest 
scop; nu este necesar ca statele membre să construiască un site internet complet nou.

Amendamentul 155
Marian-Jean Marinescu

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 156
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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

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

Utilizarea aditivilor la fabricarea 
produselor din tutun, altele decât cele 
enumerate în anexa I sau enumerate aici 
însă neutilizate în conformitate cu 
condițiile stabilite în anexă, este interzisă. 
Anexa -I conține doar substanțe care nu 
îndeplinesc criteriile de clasificare ca 
fiind periculoase în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și că 
aceste substanțe nu rezultă în urma 
arderii. Anexa -I nu conține arome sau 
substanțe care sporesc acceptabilitatea. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22, 
pentru a stabili și a modifica anexa -I.

Or. en

Justificare

Abordarea referitoare doar la o „aromă caracteristică” este prea limitată. Doar aditivii care 
au primit o aprobare explicită ar trebui permiși la fabricarea produselor din tutun. Toate 
substanțele periculoase (ca atare sau rezultate în urma arderii), orice aromă și orice aditiv 
care sporește acceptabilitatea nu ar trebui să se califice. Cel de-al doilea caz respectă 
orientările OMS conform cărora „Părțile ar trebui să reglementeze, prin interzicere sau 
limitare, ingredientele care pot fi utilizate pentru a spori acceptabilitatea produselor din 
tutun”.

Amendamentul 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

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

Amendamentul 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică atunci când aceasta 
sporește, în mod semnificativ, la 
momentului consumului, efectul toxic sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Or. en

Justificare

Țigaretele continuă să fie un produs legal și, prin urmare, nu există o justificare pentru o 
intervenție privind aromele, cu excepția cazului în care produsele sunt într-adevăr mai puțin 
sănătoase decât țigaretele obișnuite.

Amendamentul 159
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor cu aditivi care imprimă 
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caracteristică. o aromă dominantă diferită de cea a 
tutunului, în conformitate cu dispozițiile
alineatului (2).

Or. en

Amendamentul 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică. Aceasta nu se aplică în ceea 
ce privește introducerea pe piață a 
tutunului pentru uz nazal în Suedia, în 
conformitate cu articolul 151 din Actul de 
aderare a Austriei, a Finlandei și a 
Suediei.

Or. en

Justificare

Deoarece există o excepție pentru tutunul pentru uz nazal din Suedia și deoarece nu este un 
produs vândut pe piața internă, regulamentul privind aromele nu se aplică tutunului pentru 
uz nazal din Suedia.

Amendamentul 161
Salvador Sedó i Alabart

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 o aromă dominantă diferită de cea 
a tutunului, ținând seama de dispozițiile 
alineatului (2).
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Or. es

Amendamentul 162
Jean-Pierre Audy

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 reglementează 
introducerea pe piață a produselor din tutun 
cu o aromă caracteristică.

Or. fr

Amendamentul 163
Marian-Jean Marinescu

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 pot utiliza aditivi care sunt 
esențiali pentru fabricarea produselor din 
tutun.

Or. en

Amendamentul 164
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

produselor din tutun pot fi incluși în 
anexa -I, atât timp cât aditivii nu imprimă 
unui produs o aromă și nu au legătură cu 
atractivitatea produselor din tutun.

Or. en

Justificare

Conform afirmațiilor repetate ale Comisarului european pentru sănătate, Tonio Borg, tutunul 
ar trebui să aibă gust de tutun. Ca atare, nicio aromă nu poate fi considerată esențială pentru 
fabricarea tutunului. Doar aditivii care nu conferă o aromă și care nu au legătură cu 
atractivitatea pot fi considerați esențiali pentru fabricarea produselor din tutun.

Amendamentul 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conceptul de aditiv sau aromă „esențială” pentru fabricarea produselor este neclar și 
constituie rețeta pentru un proces decizional incoerent și pentru provocări.

Amendamentul 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun.

Or. pl

Amendamentul 167
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun.

Or. es

Amendamentul 168
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre nu interzic utilizarea 
aditivilor care sunt esențiali pentru 
fabricarea produselor din tutun.

Or. en
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Amendamentul 169
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință a propunerii prezentate de același autor de a introduce o 
listă pozitivă la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 170
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare dacă un produs din tutun intră 
sau nu sub incidența alineatului (1). 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.

eliminat

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). 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință a propunerii prezentate de același autor de a introduce o 
listă pozitivă la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 171
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, la cererea unui stat membru sau 
din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (1). Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21.

Comisia, la cererea unui stat membru sau 
din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (1), pe baza dovezilor 
științifice. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 21.

Or. es

Amendamentul 172
Salvador Sedó i Alabart

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). 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21.

eliminat
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Or. es

Amendamentul 173
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 174
Alajos Mészáros

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 

eliminat
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cauzează aroma caracteristică.

Or. en

Amendamentul 175
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 176
Laurence J.A.J. Stassen

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 

eliminat
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maxime pentru aditivii respectivi sau 
pentru combinația de aditivi care 
cauzează aroma caracteristică.

Or. nl

Amendamentul 177
Maria do Céu Patrăo Neves

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 sau o combinație a acestora 
imprimă în mod tipic o aromă 
caracteristică atunci când depășește un 
anumit nivel de prezență sau de 
concentrație, Comisia prezintă propuneri 
pentru a stabili niveluri maxime pentru 
aditivii respectivi sau pentru combinația de 
aditivi care cauzează aroma caracteristică 
pe baza unor studii științifice validate.

Or. pt

Amendamentul 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 

(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 și atunci când aceasta 
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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.

sporește în mod considerabil, în 
momentul consumului, efectul toxic sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun. Comisia are competența să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 22 pentru a stabili niveluri 
maxime pentru aditivii respectivi sau 
pentru combinația de aditivi care cauzează 
aroma caracteristică.

Or. en

Justificare

Țigaretele continuă să fie un produs legal și, prin urmare, nu există o justificare pentru o 
intervenție privind aromele, cu excepția cazului în care produsele sunt într-adevăr mai 
nesănătoase decât țigaretele obișnuite.

Amendamentul 179
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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 un anumit aditiv sau o 
combinație a acestora imprimă în mod tipic 
o aromă sau sporește acceptabilitatea 
numai 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 prin modificarea corespunzătoare 
a anexei -I.

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea privind o listă pozitivă ca și condiție prealabilă pentru 
utilizarea aditivilor, dispoziția prin care Comisia stabilește niveluri maxime ar trebui să fie 
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aplicabilă tuturor aromelor și tuturor aditivilor care pot spori acceptabilitatea.

Amendamentul 180
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 181
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Anexa -I nu conține următorii aditivi 
în produsele din tutun:

Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință a propunerii prezentate de aceiași autori de a introduce 
o listă pozitivă la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 182
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) vitamine sau

Or. es

Amendamentul 183
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cafeină și taurină sau

Or. es

Amendamentul 184
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre interzic utilizarea 
aditivilor indicați la alineatele (1) și (4) în 
componentele produselor din tutun, cum ar 
fi filtrele, hârtiile, ambalajele, capsulele 
sau caracteristicile tehnice care permit 
modificarea aromei sau a densității 
fumului.

Or. es
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Amendamentul 185
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se modifică formularea pentru a asigura coerența cu propunerea privind o listă pozitivă.

Amendamentul 186
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 187
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 188
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre interzic utilizarea de 
arome în componentele produselor din 
tutun, cum ar fi filtrele, hârtiile, 
ambalajele, capsulele sau caracteristicile 
tehnice care permit modificarea aromei sau 
a densității fumului atunci când acestea 
sporesc în mod considerabil, la momentul 
consumului, efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun. Filtrele și capsulele nu conțin 
tutun.

Or. en

Amendamentul 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre interzic utilizarea de 
arome în componentele produselor din 
tutun, cum ar fi filtrele, hârtiile, 
ambalajele, capsulele sau caracteristicile 
tehnice care permit modificarea aromei sau 
a densității fumului, cu condiția să existe o 
dovadă științifică certă că aditivul 
respectiv sporește toxicitatea sau pericolul 
de a crea dependență al produsului. 
Filtrele și capsulele nu conțin tutun.

Or. pl

Amendamentul 191
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 192
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil, la 
momentul consumului, efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, limitează sau interzic, dacă este 
justificat în mod adecvat, introducerea pe 
piață a produselor din tutun care conțin 
aditivi în cantități care sporesc în mod
măsurabil, la momentul consumului, 
efectele toxice sau potențialul de 
dependență al unui produs din tutun.

Or. en

Amendamentul 193
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil, la 
momentul consumului, efectele toxice sau 

Anexa -I nu conține, pe baza unor dovezi 
științifice, aditivi în cantități care sporesc, 
la momentul consumului, efectele toxice 
sau potențialul de dependență al unui 
produs din tutun.
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potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Or. en

Justificare

Nici aditivii care sporesc efectele toxice sau potențialul de dependență al unui produs din 
tutun și nici cei care sporesc aceste efecte „în mod considerabil”nu ar trebui autorizați.

Amendamentul 194
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, interzic introducerea pe piață a 
produselor din tutun care conțin aditivi în 
cantități care cresc în mod apreciabil la 
momentul consumului efectele toxice sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun.

Statele membre, pe baza unor dovezi 
științifice, limitează sau, dacă este 
justificat în mod adecvat, interzic 
introducerea pe piață a produselor din tutun 
care conțin aditivi în cantități care cresc în 
mod măsurabil la momentul consumului 
efectele toxice sau potențialul de 
dependență al unui produs din tutun.

Or. es

Amendamentul 195
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre notifică Comisiei 
măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. en
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Justificare

Acest amendament este o consecință a propunerii prezentate de aceiași autori de a introduce
o listă pozitivă la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 196
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, stabilește prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
dacă un produs din tutun intră sau nu sub 
incidența alineatului (7). Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 21 și se bazează pe 
cele mai recente dovezi științifice.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință a propunerii prezentate de aceiași autori de a introduce 
o listă pozitivă la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 197
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care dovezile științifice și 
experiența dobândită în aplicarea 
dispozițiilor de la alineatele (7) și (8) 
indică faptul că un anumit aditiv sau o 
anumită cantitate de aditiv amplifică în 
mod apreciabil la momentul consumului 

eliminat
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efectul toxic sau potențialul de 
dependență al unui produs din tutun, 
Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a stabili niveluri maxime pentru 
aditivii respectivi.

Or. en

Amendamentul 198
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 199
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care dovezile științifice și 
experiența dobândită în aplicarea 
dispozițiilor de la alineatele (7) și (8) 
indică faptul că un anumit aditiv sau o 

eliminat
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anumită cantitate de aditiv amplifică în 
mod apreciabil la momentul consumului 
efectul toxic sau potențialul de 
dependență al unui produs din tutun, 
Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a stabili niveluri maxime pentru 
aditivii respectivi.

Or. es

Amendamentul 200
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 201
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

indică faptul că un anumit aditiv sau o 
anumită cantitate de aditiv amplifică, la 
momentul consumului, efectul toxic sau 
potențialul de dependență al unui produs 
din tutun numai atunci când depășește un 
anumit nivel de prezență sau de 
concentrație, inclusiv marjele de 
siguranță standard, Comisia are 
competența să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 22 pentru a stabili 
niveluri maxime pentru aditivii respectivi, 
prin modificarea corespunzătoare a 
anexei -I.

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea privind o listă pozitivă ca o condiție prealabilă pentru 
utilizarea aditivilor, dispoziția prin care Comisia stabilește niveluri maxime ar trebui să fie 
aplicabilă aromelor care sunt toxice sau creează dependență numai atunci când sunt prezente 
într-o anumită concentrație.

Amendamentul 202
Laurence J.A.J. Stassen

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. nl
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Amendamentul 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 6 alineatul (10) conține elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu intră în 
domeniul de aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 204
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, poate stabili, 
prin acte delegate, dacă să anuleze sau nu 
această exonerare în cazul în care există o 
modificare semnificativă a circumstanțelor 
care implică o creștere a volumului 
vânzărilor pe categorii de produse, de cel 
puțin 20 % pe cele mai mari zece piețe din 
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statele membre. Aceste acte delegate sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 și 
nu se aplică în cazul produselor din tutun 
noi reglementate la articolul 17.

Or. es

Amendamentul 205
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene, sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). Comisia, la solicitarea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, poate 
stabili, prin acte de punere în aplicare, să 
anuleze această excepție dacă există o 
modificare semnificativă a 
circumstanțelor care implică o creștere a 
volumului vânzărilor pe categorii de 
produse, cu cel puțin 20 %, pe cele mai 
mari 10 piețe după volum din statele 
membre. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21; ele 
nu se aplică în cazul produselor noi 
menționate la articolul 17.

Or. en

Amendamentul 206
Angelika Niebler

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

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

(10) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și tutunul 
pentru uz oral sunt exonerate de obligațiile 
menționate la alineatele (1) și (5).

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat, sunt exonerate 
de obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).
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Or. en

Amendamentul 208
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele și tutunul de rulat, sunt exonerate 
de obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).

Or. en

Justificare

Produsele din tutun nefumigene fabricate în mod tradițional depind mult mai mult de arome 
decât țigaretele, în timp ce primele sunt, de fapt, mai sănătoase. Mai mult, acestea sunt 
consumate de obicei de persoane mai vârstnice și, prin urmare, constituie un pericol mai mic 
în atragerea generațiilor mai tinere. Dacă există orice modificare a tiparelor de consum, 
atunci acest lucru va constitui un proces mai lung care nu necesită măsuri intermediare. Prin 
urmare, decizia ar trebui lăsată în seama colegislatorilor.

Amendamentul 209
Bernd Lange

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 

(10) Produsele din tutun altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
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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.

(5).

Or. de

Amendamentul 210
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene nu sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5). 

Or. el

Amendamentul 211
András Gyürk

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 

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

Or. en

Amendamentul 212
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Produsele din tutun, altele decât 
țigaretele, tutunul de rulat și produsele din 
tutun nefumigene sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (1) și 
(5).

Or. pt

Amendamentul 213
Alajos Mészáros

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 

(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).
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este stabilit într-un raport al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 214
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a obține intrarea unui 
ingredient în anexa -I, producătorii și 
importatorii adresează o solicitare 
Comisiei. Solicitarea este însoțită de 
următoarele elemente:
(a) numele sau denumirea întreprinderii 
și domiciliul stabil al solicitantului;
(b) denumirea chimică a ingredientului;
(c) funcția ingredientului și cantitatea 
maximă care poate fi folosită per țigaretă;
(d) dovezi clare bazate de date științifice 
potrivit cărora ingredientele nu intră sub 
incidența niciunuia dintre criteriile 
enumerate în prezentul articol.
Comisia poate solicita comitetului 
științific relevant să se pronunțe dacă 
ingredientul în cauză intră sub incidența 
vreunuia dintre criteriile de excludere 
enumerate în prezentul articol ca atare 
sau numai într-o o anumită concentrație. 
Comisia ia o decizie în conformitate cu 
procedura prevăzută la alineatul (1) în 
termen de cel mult un an de la primirea 
solicitării.

Or. en

Justificare

Trebuie stabilită procedura pentru înscrierea ingredientelor pe lista pozitivă.
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Amendamentul 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Tutunul pentru uz oral (snus) este 
exonerat de la dispozițiile prevăzute la 
articolul 6 al prezentei directive.

Or. sv

Justificare

Având în vedere interdicția generală a vânzării de snus (tutun pentru uz oral) în UE, nu există 
niciun interes transfrontalier în reglementarea conținutului tutunului de tip snus la nivel UE. 
Acesta ar trebui să fie reglementat la nivel național de statul membru (Suedia) în care se 
permite vânzarea de snus. Propunerea de directivă a Comisiei este insuficientă în ceea ce 
privește, de exemplu, reglementarea aditivilor periculoși. Substanțele care pot dăuna 
sănătății umane nu sunt reglementate în niciun fel, în schimb se prevăd reglementări stricte 
ale aromelor comune.

Amendamentul 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

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, al marcajelor de preț, al marcajelor de 
urmărire și trasare, al caracteristicilor de 
securitate sau orice tip de înfășurare, 
pungă, învelitoare, cutie sau alt dispozitiv 
sau prin deschiderea pachetului unitar.

(3) Pentru a asigura integritatea grafică și 
vizibilitatea și, fără a aduce atingere 
dispozițiilor privind etichetarea de la 
articolele 10 și 11, avertismentele 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, al 
marcajelor de preț, al marcajelor de 
urmărire și trasare, al caracteristicilor de 
securitate sau orice tip de înfășurare, 
pungă, învelitoare, cutie sau alt dispozitiv 
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sau prin deschiderea pachetului unitar.

Or. en

Amendamentul 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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, al marcajelor de urmărire și trasare, al 
caracteristicilor de securitate sau orice tip 
de înfășurare, pungă, învelitoare, cutie sau 
alt dispozitiv sau prin deschiderea 
pachetului unitar.

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

Or. en

Justificare

Avertismentele de sănătate privind pachetele de țigări sunt deja tipărite pe pachete. Cu toate 
acestea, pe pachetele de țigări și alte produse de nișă, o imprimare pe ambalaj ar impune o 
sarcină disproporționată pentru producători, care sunt adesea întreprinderi mici și mijlocii. 
Nu a existat niciun raport referitor la îndepărtarea de pe pachete a autocolantelor cu 
avertismente de sănătate. Prin urmare, valoarea adăugată a imprimării pe ambalaje nu este 
evidentă.

Amendamentul 218
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru pachetele de țigarete, (3) Pentru pachetele de țigarete, 
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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.

avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare, ocupând, într-un mod 
foarte vizibil, cea mai mare parte a 
suprafeței. Pentru tutunul de rulat, mesajul 
de informare este tipărit pe suprafața care 
devine vizibilă la deschiderea pachetului 
unitar. Atât avertismentul general, cât și 
mesajul de informare acoperă 50 % din 
suprafața pe care sunt tipărite.

Or. pt

Amendamentul 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

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 și acoperă 50 % din 
suprafața pe care sunt tipărite. Pentru 
tutunul de rulat, mesajul de informare este 
tipărit pe suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 50 % din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Or. en

Amendamentul 220
Salvador Sedó i Alabart

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

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

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

Or. es

Amendamentul 221
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 222
András Gyürk
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 223
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să specifice designul pachetului, în acest caz dimensiunea fizică a 
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pachetului. Aceste specificații vor facilita comerțul ilegal și vor diminua opțiunile 
consumatorilor, inovarea și concurența. Drepturile de proprietate intelectuală vor fi 
defavorizate sau afectate. Măsura este, de asemenea, disproporționată.

Amendamentul 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru pachetele de țigarete, 
avertismentul general și mesajul de 
informare se tipăresc pe fețele laterale ale 
pachetelor unitare. Aceste avertismente au 
o lățime minimă de 20 mm și o lungime 
minimă de 43 mm. Pentru tutunul de rulat, 
mesajul de informare este tipărit pe 
suprafața care devine vizibilă la 
deschiderea pachetului unitar. Atât 
avertismentul general, cât și mesajul de 
informare acoperă 40 % din suprafața pe 
care sunt tipărite.

Or. en

Amendamentul 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 226
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 227
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) pentru a adapta textul avertismentelor 
de sănătate menționate la alineatele (1) și 
(2) la evoluțiile științifice și ale pieței;
(b) pentru a defini poziția, formatul, 



PE510.761v01-00 128/149 AM\936107RO.doc

RO

dispoziția și aspectul avertismentelor de 
sănătate menționate în prezentul articol, 
inclusiv tipul de caractere și culoarea de 
fond.

Or. nl

Amendamentul 228
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 229
Roger Helmer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 230
Alajos Mészáros



AM\936107RO.doc 129/149 PE510.761v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 232
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 233
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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 80 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en

Justificare

Avertismentele de sănătate sunt esențiale în vederea sensibilizării cu privire la efectele 
negative asupra sănătății ale tutunului și pentru a descuraja tinerii să folosească produse din 
tutun. Prin urmare, ar trebui să se mărească dimensiunea avertismentelor de sănătate.

Amendamentul 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

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;
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Or. en

Amendamentul 235
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 236
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 237
Niki Tzavela

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 

(c) acoperă 45 % din aria externă a 
suprafeței anterioare și 60 % din aria 
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posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

externă a suprafeței posterioare, ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. en

Amendamentul 238
Ewald Stadler

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

Or. de

Justificare

În prezent, cele mai stricte norme sunt cele în vigoare în Belgia (43 % din suprafața 
anterioară și 62 % din suprafața posterioară). O suprafață și mai mare prevăzută pentru 
avertismentele de sănătate ar încălca cu siguranță drepturile referitoare la mărcile 
comerciale. Într-un studiu al Eurobarometrului, 82 % dintre respondenți au menționat că 
avertismentele de sănătate nu au niciun efect asupra deciziei lor de a fuma.

Amendamentul 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 40 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. en
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Justificare

Evaluarea impactului realizată de Comisie nu a specificat în mod clar efectul adăugat al unui 
avertisment de sănătate de 75 % comparativ, de exemplu, cu 50 %. Având în vedere 
drepturile de proprietate asupra mărcilor și efectul cimentării cotelor de piață în favoarea 
marilor producătorilor, suprafața avertismentelor de sănătate ar trebui redusă.

Amendamentul 240
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 40 % din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;

Or. de

Amendamentul 241
Alajos Mészáros

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 40 % din aria externă a 
suprafeței anterioare și 50 % din aria 
externă a suprafeței posterioare, ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. en

Amendamentul 242
Konrad Szymański
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 40 % din aria externă a 
suprafeței anterioare și 50 % din aria 
externă a suprafeței posterioare, ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. en

Amendamentul 243
Roger Helmer

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 30 % din aria externă a 
suprafeței anterioare și 40 % din aria 
externă a suprafeței posterioare, ale 
pachetului unitar și ale oricărui ambalaj 
exterior;

Or. en

Amendamentul 244
Roger Helmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 245
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 246
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 247
Niki Tzavela

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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Or. en

Amendamentul 248
Maria do Céu Patrăo Neves

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 în jumătatea 
superioară a pachetului unitar și a oricărui 
ambalaj exterior și în aceeași direcție ca 
orice altă informație care figurează pe 
ambalaj;

Or. pt

Amendamentul 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dispoziția inițială nu este practică, dat fiind faptul că mărcile nu ar fi vizibile, în unele 
cazuri, întrucât, deoarece acoperă o suprafață mare – avertismentul de sănătate va fi vizibil 
oricum.

Amendamentul 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello
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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 în aceeași direcție ca 
orice altă informație care figurează pe 
ambalaj;

Or. en

Amendamentul 251
Derk Jan Eppink

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

Or. nl

Justificare

Impunerea aplicării avertismentelor de sănătate la marginea superioară a pachetului unitar 
și a oricărui ambalaj exterior ar împiedica proprietarii de magazine să facă distincția între 
diferite mărci ale producătorilor, având în vedere proiectarea magazinelor de ziare (și a 
minimarketurilor). Pentru înlocuirea mobilierului comercial, comercianții, ale căror marje 
sunt deja în scădere ar trebui să facă investiții substanțiale. Mai mult, cercetările arată că 
vânzătorii de ziare depind foarte mult din punct de vedere financiar de vânzările de tutun.

Amendamentul 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

(e) sunt poziționate în aceeași direcție ca 
orice altă informație care figurează pe 
ambalaj;

Or. en

Amendamentul 253
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. fr

Amendamentul 254
Niki Tzavela

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 255
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. el

Amendamentul 256
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. pt

Amendamentul 257
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 258
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. pt

Amendamentul 259
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 260
Konrad Szymański

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

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 261
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 262
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. es
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Amendamentul 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) înălțimea: cel puțin 64 mm; (i) înălțimea: cel puțin 50 mm;

Or. en

Amendamentul 264
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) înălțimea: cel puțin 64 mm; (i) înălțimea: cel puțin 50 mm;

Or. en

Amendamentul 265
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lățimea: cel puțin 55 mm. (ii) lățimea: cel puțin 42 mm.

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să limiteze în mod semnificativ dimensiunile pachetului astfel încât să 
interzică, de exemplu, un pachet unitar de țigarete care conține cel puțin 10 țigarete. Aceste 
cerințe vor avea un impact asupra locurilor de muncă legale din întreg lanțul de 
aprovizionare, inclusiv fabricarea, facilitând totodată comerțul ilegal și diminuarea 
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opțiunilor consumatorilor, inovarea și concurența. Drepturile de proprietate intelectuală vor 
fi defavorizate sau afectate. Măsura este, de asemenea, disproporționată.

Amendamentul 266
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) pentru pachetele de tutun de rulat și 
pentru cele cu o suprafață de peste 75 
cm2, avertismentele de sănătate acoperă 
cel puțin 22,5 cm2 din suprafață. Această 
cifră crește la 24 cm2 în cazul statelor 
membre cu două limbi oficiale și la 26,25 
cm2 în cazul statelor membre cu trei limbi 
oficiale.

Or. de

Amendamentul 267
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte delegate în conformitate cu 
articolul 22, măsuri în vederea:

eliminat

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

Or. pt

Amendamentul 268
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de



AM\936107RO.doc 145/149 PE510.761v01-00

RO

Amendamentul 269
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte delegate în conformitate cu 
articolul 22, măsuri în vederea:

eliminat

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

Or. nl

Amendamentul 270
Roger Helmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 271
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 273
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 274
Niki Tzavela

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 275
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 276
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c
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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 
avertismentelor de sănătate;

Or. fr

Amendamentul 277
Jean-Pierre Audy

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. fr

Amendamentul 278
Alajos Mészáros

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
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Amendamentul 279
Niki Tzavela

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

Amendamentul 280
Roger Helmer

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


