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Amendamentul 281
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Tutunul pentru fumat, altul decât țigaretele 
și de tutunul de rulat este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de 
informare menționat la articolul 8 
alineatul (2) și avertismentele de sănătate 
combinate menționate la articolul 9. În 
plus față de avertismentul general 
specificat la articolul 8 alineatul (1), 
fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al acestor produse poartă un 
avertisment scris inclus în lista din anexa I. 
Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

Produsele din tutun, altele decât țigaretele 
și tutunul de rulat, sunt exonerate de 
obligațiile menționate la alineatele (8) și 
(9). Fiecare pachet unitar de tutun de 
fumat, altele decât țigaretele și tutunul de 
rulat, este însoțit de avertismentul cu text 
general „Fumatul ucide/Fumatul ucide –
opriți-vă acum”. În plus față de
avertismentul cu text general, fiecare 
pachet unitar și orice ambalaj exterior al 
acestor produse poartă un avertisment scris 
inclus în lista din anexa I. Avertismentul 
cu text general include o trimitere la 
serviciile de renunțare.

Or. es

Amendamentul 282
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tutunul pentru fumat, altul decât țigaretele 
și de tutunul de rulat este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de informare 
menționat la articolul 8 alineatul (2) și 
avertismentele de sănătate combinate 
menționate la articolul 9. În plus față de 
avertismentul general specificat la articolul 
8 alineatul (1), fiecare pachet unitar și orice 
ambalaj exterior al acestor produse poartă 
un avertisment scris inclus în lista din 
anexa I. Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 

Tutunul pentru fumat altul decât țigaretele 
și tutunul de rulat nu este exonerat de 
obligațiile de a purta mesajul de informare 
menționat la articolul 8 alineatul (2) și
avertismentele de sănătate combinate 
menționate la articolul 9. În plus față de 
avertismentul general specificat la articolul 
8 alineatul (1), fiecare pachet unitar și orice 
ambalaj exterior al acestor produse poartă 
un avertisment scris inclus în lista din 
anexa I. Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
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la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b). 
Avertismentul general specificat la 
articolul 8 alineatul (1) include o trimitere 
la serviciile de renunțare, în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (1) litera (b).

Or. el

Amendamentul 283
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Avertismentul cu text general este tipărit 
pe suprafața cea mai vizibilă a pachetului 
unitar și pe orice ambalaj exterior, cu 
excepția ambalajelor transparente 
utilizate la vânzările cu amănuntul. 
Avertismentele scrise cuprinse în lista din 
anexa I se rotesc astfel încât să se 
garanteze apariția lor regulată. 
Avertismentul general este tipărit pe 
suprafața cea mai vizibilă a pachetului 
unitar și pe orice ambalaj exterior, cu 
excepția ambalajelor transparente 
utilizate la vânzările cu amănuntul.

Or. es

Amendamentul 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

aplicat astfel încât să nu poată fi 
îndepărtat de pe suprafața cea mai vizibilă 
a pachetului unitar și pe orice ambalaj 
exterior. Avertismentele scrise cuprinse în 
lista din anexa I se rotesc astfel încât să se 
garanteze apariția lor regulată. Aceste 
avertismente sunt tipărite sau aplicate 
astfel încât să nu poată fi îndepărtate de
pe cealaltă cea mai vizibilă suprafață a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior.

Or. en

Amendamentul 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În special pentru întreprinderile mici și mijlocii, sarcina tipăririi pe pachetele cu volume de 
producție reduse pare disproporționată. Un autocolant, care constituie și practica actuală, ar 
trebui permis.

Amendamentul 286
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele pot fi aplicate cu ajutorul 
autocolantelor, cu condiția ca aceste 
autocolante să nu poată fi îndepărtate.

Or. en

Amendamentul 287
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 30% din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior. Procentul se majorează la 32%
pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și la 35% pentru statele membre cu 
trei limbi oficiale.

(2) Avertismentul scris menționat la 
alineatul (1) acoperă 30 % din aria 
exterioară a suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior, cu excepția ambalajelor 
transparente utilizate la vânzările cu
amănuntul. Procentul se majorează la 
32 % pentru statele membre cu două limbi 
oficiale și la 35 % pentru statele membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. es

Amendamentul 288
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
pachetele unitare destinate altor produse 
din tutun decât țigaretele a căror 
suprafață, cea mai vizibilă, depășește 
75 cm2, avertismentele menționate la 
alineatul (2) acoperă o întindere de cel 
puțin 22,5 cm2 pe fiecare suprafață. 
Această suprafață este de 24 cm2 pentru 
statele membre cu două limbi oficiale și 
de 26,25 cm2 pentru statele membre cu 
trei limbi oficiale.

Or. en

Amendamentul 290
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 291
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul pachetelor a căror suprafață 
anterioară și posterioară depășește 75 
cm2, avertismentele de sănătate trebuie să 
acopere cel puțin 22,5 cm2 din fiecare 
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 292
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 293
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Multe produse, cu excepția țigaretelor și a tutunului de rulat, sunt importate de producători 
și, în special, de micii producători din țări terțe. Trebuie realizată o marcare concretă a țării 
și adresei prin autocolante.

Amendamentul 294
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În special pentru întreprinderile mici și mijlocii, sarcina tipăririi pe pachetele cu volume de 
producție reduse pare disproporționată. Un autocolant, care constituie și practica actuală, 
este permis.

Amendamentul 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) centrate în zona în care trebuie tipărite 
sau aplicate astfel încât să nu poată fi 
îndepărtate, paralel cu marginea superioară 
a pachetului unitar sau a oricărui ambalaj 
exterior;

Or. en

Amendamentul 297
Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Dispoziția nu va avea un efect pozitiv asupra pieței interne sau a protecției sănătății publice 
și ar trebui formulată clar și fără ambiguitate.

Amendamentul 298
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 299
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. de

Amendamentul 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 

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

Or. en

Amendamentul 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 10 alineatul (1) și articolul 10 alineatul ((5) conțin elemente esențiale ale directivei 
și, prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 303
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 

eliminat
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Comisiei.

Or. de

Amendamentul 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

O astfel de schimbare fundamentală a obiceiurilor privind consumul este puțin probabil să se 
producă atât de repede încât această problemă să nu poată fi adresată colegislatorilor. O 
delegare către Comisie a acestei probleme ar permite acesteia o libertate prea mare.

Amendamentul 305
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a anula exonerarea menționată la 
alineatul (1) în cazul în care există o 
modificare substanțială a circumstanțelor, 
astfel cum este stabilit într-un raport al 
Comisiei.

eliminat
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Or. pt

Amendamentul 306
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) este tipărit pe suprafața cea mai 
vizibilă a pachetului unitar și, suplimentar, 
pe orice ambalaj exterior aferent 
produsului. Sunt exceptate ambalajele 
suplimentare, complet transparente;

Or. de

Amendamentul 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În special pentru întreprinderile mici și mijlocii, sarcina tipăririi pe pachetele cu volume de 
producție reduse pare disproporționată. Un autocolant, care constituie și practica actuală, ar 
trebui permis.

Amendamentul 308
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) acoperă 15 % din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Acest procent este mărit la 18 % în cazul 
statelor membre cu două limbi oficiale și la 
20 % în cazul statelor membre cu trei limbi 
oficiale.

Or. de

Justificare

În cadrul unui sondaj Eurobarometru, 82 % dintre respondenți au afirmat că avertismentele 
de sănătate nu au avut nicio influență asupra deciziei lor de a consuma produse din tutun.

Amendamentul 309
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 310
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(1) și (2), ținând cont de evoluțiile 
științifice și ale pieței.

Or. en

Amendamentul 311
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Prin urmare, acest aspect ar trebui lăsat în seama colegislatorilor.
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Amendamentul 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 314
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Etichetarea unui pachet unitar și a 
oricărui ambalaj exterior și a produsului 
din tutun însuși nu include niciun 
element sau caracteristică care:

eliminat

(a) promovează un produs din tutun prin 
mijloace care sunt false, înșelătoare, 
decepționante sau care pot determina o 
impresie eronată cu privire la 
caracteristicile, efectele asupra sănătății, 
pericolele sau emisiile lor;
(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 
sau are efecte vitalizante, energizante, de 
vindecare, de întinerire, naturale, 
organice sau altfel de efecte pozitive 
pentru sănătate sau sociale;
(c) se referă la aromă, gust, aromatizanți 
sau alți aditivi sau la absența acestora;
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(d) se aseamănă cu un produs alimentar.

Or. de

Justificare

Dispoziția nu va avea un efect pozitiv nici asupra pieței interne, nici asupra protecției 
sănătății publice.

Amendamentul 315
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin nociv decât altele, cu 
excepția cazurilor în care se poate 
demonstra științific că efectul nociv este 
cu mult mai slab decât cel al produselor 
din tutun deja disponibile în vederea 
achiziționării;

Or. de

Justificare

Pe durata consumului produselor din tutun, procesul de combustie eliberează diferite 
substanțe periculoase. În conjunctura actuală, ar fi absurd să se excludă dezvoltarea unor 
produse din tutun care generează mai puține substanțe periculoase, ceea ce, în plus, i-ar 
priva pe producători de motivația de a continua cercetările asupra impactului consumului de 
tutun având drept obiectiv dezvoltarea de noi produse.

Amendamentul 316
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sugerează că un anumit produs din 
tutun este mai puțin dăunător decât altele 

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

sau altfel de efecte pozitive pentru 
sănătate;

Or. de

Justificare

Produsele din tutun au efecte diferite. Consumatorii adulți se orientează mai puțin în funcție 
de descrierea produsului atunci când aleg un produs din tutun, bazându-se mai curând pe 
senzația subiectivă efectivă dată de consumul acestor produse. Categoriile „vitalizante” și 
„energizante” sunt subiective, în timp ce categoriile „organice” și „naturale” pot fi admise 
în măsura în care consumul de produse din tutun determină fără discuție reacții biochimice.

Amendamentul 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 319
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Țigaretele continuă să fie un produs legal și se disting de obicei prin aroma specifică, pe care 
producătorii ar trebui să fie capabili să o evidențieze. Singura excepție este atunci când 
această aromă induce în eroare în ceea ce privește efectele produselor asupra sănătății, fapt 
reflectat, totuși, la literele (a) și (b).

Amendamentul 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Această formulare ar putea împiedica utilizarea descrierilor precum „amestec american” 
(care oferă informații fumătorilor cu privire la gustul produsului, precum și la amestecul de 
tutun utilizat). Nu există niciun motiv obiectiv pentru ca această dispoziție să fie elaborată 
într-un mod atât de extensiv.

Amendamentul 321
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dispoziția de la alineatul (1c) nu se 
va aplica trabucurilor și tutunului de 
pipă;

Or. en

Amendamentul 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 323
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte,

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

comerciale, semne figurative sau alte 
semne, culori înșelătoare, materiale 
inserate volante sau alte materiale 
suplimentare care creează impresia că un 
anumit produs din tutun ar fi mai puțin 
nociv comparativ cu altele.

Or. de

Justificare

Cu condiția să nu fie înșelătoare, avantajele competitive ale producătorilor europeni în ceea 
ce privește proiectarea ambalajului nu trebuie afectate.

Amendamentul 324
Francesco De Angelis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu există o bază pentru interzicerea „culorilor înșelătoare”, iar semnificația acestui termen 
este puternic subiectivă. Interzicerea țigaretelor cu un diametru mai mic și referința la forma 
produsului sunt inadecvate în prezentul articol. Interzicerea acestor produse ar facilita 
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comerțul ilegal, ar diminua opțiunile consumatorilor, ar atenua inovarea și ar inhiba 
concurența.

Amendamentul 325
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Formularea „culori înșelătoare” ridică probleme majore legate de claritate și, în procesul de 
transpunere a directivei, va conduce la interzicerea altor culori în fiecare stat membru. Acest 
lucru ar determina un grad ridicat de incertitudine juridică și contravine obiectivului urmărit 
de Comisie de armonizare a pieței interne.

Amendamentul 326
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\936769RO.doc 25/114 PE510.829v01-00

RO

înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine. Țigaretele cu 
un diametru mai mic de 7,5 mm sunt 
considerate înșelătoare.

înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 
etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. el

Amendamentul 327
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 328
Roger Helmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 

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

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

Or. en

Amendamentul 329
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Justificare

Nu este clar de ce așa-zisele țigarete subțiri sunt înșelătoare. Acestea constituie un produs 
obișnuit, care nu presupune niciun pericol sporit pentru sănătate.

Amendamentul 331
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 332
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

O astfel de prezumție legală nu s-ar baza pe niciun studiu existent și, prin urmare, trebuie 
respinsă.

Amendamentul 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele și caracteristicile interzise 
pot include, dar nu sunt limitate la, texte, 
simboluri, denumiri, mărci comerciale, 
semne figurative sau alte semne, culori 
înșelătoare, materiale inserate volante sau 
alte materiale suplimentare cum ar fi 

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

etichete adezive, autocolante, materiale 
inserate fixate, straturi care se raclează și 
învelitori sau care se referă la forma 
produsului din tutun în sine.

Or. en

Amendamentul 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (2) nu se aplică mărcilor 
care existau la 19 decembrie 2012. 

Or. en

Amendamentul 335
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. nl

Justificare

Limitările propuse privind ambalajele ar avea un impact disproporționat asupra IMM-urilor 
care produc tutun de fumat. Aceștia operează în principal în nișe prin diversificarea 
produselor, de exemplu, producând borcane de tutun și, în urma acestor măsuri, și-ar pierde 
„propunerile unice de vânzări”. Deși apreciez eforturile de a încuraja fumătorii să renunțe la 
fumat din motive de sănătate, studiile arată că ambalajul nu influențează decizia de a începe 
fumatul (Eurobarometrul 2012 – nr. 385).

Amendamentul 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Este neclar care ar trebui să fie afectul acestei dispoziții și, prin urmare, intervenția asupra 
libertății producătorilor de a comercializa un produs legal este disproporționată.

Amendamentul 337
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 338
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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anterioară a pachetului. Un pachet unitar 
de țigarete include cel puțin 20 de 
țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

Or. es

Amendamentul 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 340
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

20 de țigarete. Un pachet unitar de tutun de 
rulat conține cel puțin 40 g de tutun.

Or. pt

Amendamentul 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 342
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un pachet unitar de țigarete are o formă 
cuboidă. Un pachet unitar de tutun de rulat 
are forma unei pungi, mai exact a unei 
pungi dreptunghiulare, cu o clapă care 
acoperă deschizătura. Clapa pungii acoperă 
cel puțin 70 % din suprafața anterioară a 
pachetului. Un pachet unitar de țigarete 
include cel puțin 19 țigarete. Un pachet 
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unitar de tutun de rulat conține cel puțin 
40 g de tutun.

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

Or. en

Amendamentul 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 344
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es
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Amendamentul 345
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 346
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Toate suprafețele exterioare ale 
pachetului unitar și orice ambalaj exterior 
de tutun pentru fumat sunt standardizate 
după cum urmează:
(a) nu conțin nicio marcă comercială și 
niciun alt tip de marcă, cu excepția 
denumirii și a oricărei variante de 
denumire pentru produsele din tutun;
(b) au o culoare închisă, neatractivă 
stabilită de Comisie;
(c) denumirea și orice variantă de 
denumire:
(i) nu apar mai mult de o dată pe o 
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suprafață;
(ii) apar orizontal și mai jos de 
avertismentul de sănătate combinat, cu 
aceeași orientare ca acesta, în centrul 
spațiului care rămâne pe partea 
anterioară și pe cea posterioară a 
pachetului individual și a oricărui 
ambalaj exterior;
(iii) respectă orice normă mai detaliată 
stabilită la alineatul (3);

Or. en

Justificare

Acest amendament întărește propunerea raportorului privind ambalajul standardizat prin 
extinderea sa la toate tipurile de tutun pentru fumat. De asemenea, culoarea standard ar 
trebui să fie închisă și neatractivă, aceasta dovedindu-se mai eficientă decât culorile mai 
deschise.

Amendamentul 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 348
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Amendamentul 349
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 350
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 351
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 352
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 354
Roger Helmer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 355
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de



PE510.829v01-00 42/114 AM\936769RO.doc

RO

Amendamentul 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 357
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Amendamentul 358
Alajos Mészáros
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 359
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 360
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4



PE510.829v01-00 44/114 AM\936769RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 361
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
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Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Identificatorul unic permite să se 
determine:

(2) Identificatorul menționat la 
alineatul (1) permite să se determine:

Or. en

Amendamentul 365
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) identitatea tuturor cumpărătorilor, de la 
fabricare până la primul cumpărător;

Or. en

Justificare

Sistemul T&T impune producătorilor o sarcină semnificativă. Existența unei cerințe prin care 
inclusiv destinația punctului de vânzare cu amănuntul să fie adăugată la informații se va 
dovedi aproape imposibilă pentru micii producători, dat fiind faptul că aceștia se bazează pe 
intermediari. În orice caz, piața destinată a produsului este importantă pentru a diminua 
comerțul ilegal, însă punctul de vânzare exact este irelevant. În plus, formularea originală ar 
merge mai departe de ceea ce a fost convenit în cadrul Convenției-cadru pentru controlul 
tutunului.

Amendamentul 366
Jürgen Creutzmann

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

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

(k) factura, numărul de ordine și evidențele 
plăților pentru toți cumpărătorii de la 
fabricare până la primul consumator.

Or. en

Justificare

Sistemul T&T impune producătorilor o sarcină semnificativă. Existența unei cerințe prin care 
inclusiv destinația punctului de vânzare cu amănuntul să fie adăugată la informații se va 
dovedi aproape imposibilă pentru micii producători, dat fiind faptul că aceștia se bazează pe 
intermediari. În orice caz, piața destinată a produsului este importantă pentru a diminua 
comerțul ilegal, însă punctul de vânzare exact este irelevant. În plus, formularea originală ar 
merge mai departe de ceea ce a fost convenit în cadrul Convenției-cadru pentru controlul
tutunului.

Amendamentul 367
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Sistemul T&T impune producătorilor o sarcină semnificativă. Existența unei cerințe prin care 
inclusiv destinația punctului de vânzare cu amănuntul să fie adăugată la informații se va 
dovedi aproape imposibilă pentru micii producători, dat fiind faptul că aceștia se bazează pe 
intermediari. În orice caz, piața destinată a produsului este importantă pentru a diminua 
comerțul ilegal, însă punctul de vânzare exact este irelevant. În plus, formularea originală ar 
merge mai departe de ceea ce a fost convenit în cadrul Convenției-cadru pentru controlul 
tutunului.

Amendamentul 368
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sistemul T&T impune producătorilor o sarcină semnificativă. Existența unei cerințe prin care 
inclusiv destinația punctului de vânzare cu amănuntul să fie adăugată la informații se va 
dovedi aproape imposibilă pentru micii producători, dat fiind faptul că aceștia se bazează pe 
intermediari. În orice caz, piața destinată a produsului este importantă pentru a diminua 
comerțul ilegal, însă punctul de vânzare exact este irelevant. În plus, formularea originală ar 
merge mai departe de ceea ce a fost convenit în cadrul Convenției-cadru pentru controlul 
tutunului.
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Amendamentul 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 370
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) pentru a defini elemente esențiale 
(cum ar fi durata, posibilitatea de înnoire, 
cunoștințele necesare, confidențialitatea) 
ale contractului menționat la alineatul
(6), inclusiv monitorizarea și evaluarea 
regulată a acestuia;
(b) pentru a defini standardele tehnice 
care asigură că sistemele utilizate pentru 



PE510.829v01-00 50/114 AM\936769RO.doc

RO

identificatorii unici și funcțiile conexe 
sunt pe deplin compatibile între ele în 
întreaga Uniune și
(c) pentru a defini standardele tehnice 
pentru caracteristica de securitate și 
posibila lor rotație și pentru a le adapta la 
evoluțiile științifice, tehnice și ale pieței.

Or. en

Amendamentul 371
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. nl

Amendamentul 372
Ewald Stadler



AM\936769RO.doc 51/114 PE510.829v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 373
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Pentru țigarete și tutunul de rulat, 
aplicarea alineatelor (1)-(8) începe la 3 
ani, iar pentru celelalte produse, la șapte 
ani de la data menționată la articolul 25 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Sistemul de identificare și urmărire de introdus este foarte complex și, până în prezent, nu a 
fost testat la o asemenea scară. Prin urmare, sunt rezonabile perioade de punere în aplicare 
mai mari, cel puțin având în vedere întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a tutunului pentru uz oral, fără a 
aduce atingere dispozițiilor articolului 151 
din Actul de aderare a Austriei, a Finlandei 
și a Suediei. Interdicția nu afectează, 
totuși, produsele din tutun pentru uz oral 
care pot fi permise de fiecare stat membru 
în parte.

Or. en

Amendamentul 378
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitatea privind reglementarea 
conținutului din snus îi revine statului 
membru în care este permisă vânzarea 
acestuia, în conformitate cu articolul 151 
al Actului de aderare a Austriei, 
Finlandei și Suediei. În consecință, 
tutunul snus ar trebui să fie exonerat de 
la aplicarea dispozițiilor de la articolul 6 
din prezenta directivă.

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 380
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Titlul II – capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Vânzări transfrontaliere la distanță de Vânzări de produse din tutun
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produse din tutun

Or. en

Justificare

Pentru a asigura concordanța cu amendamentele acelorași autori cu privire la vânzările pe 
internet și punctele de vânzare.

Amendamentul 381
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. en

Amendamentul 382
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Vânzări transfrontaliere la distanță de 
produse din tutun

Vânzări de produse din tutun pe internet

Or. en

Justificare

Toate vânzările pe internet ar trebui interzise, nu doar vânzările transfrontaliere. Este dificil 
să se efectueze o verificare eficientă a vârstei pe internet.

Amendamentul 383
Michèle Rivasi
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre interzic vânzarea de 
produse din tutun pe internet pe teritoriul 
lor.

(Ar trebui să înlocuiască tot articolul)

Or. en

Justificare

Este dificil să se pună în aplicare restricții de vârstă pentru vânzările de tutun pe internet.
Vânzările de tutun online nu respectă deseori legislația în vigoare, de exemplu, în ceea ce 
privește avertismentele de sănătate. Nouă state membre au interzis deja vânzarea de tutun pe 
internet, iar o interdicție la nivelul UE este probabil cea mai bună soluție pentru a progresa.

Amendamentul 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

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

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

(1) Statele membre interzic vânzările 
transfrontaliere la distanță de produse din 
tutun.

Or. en

Amendamentul 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
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Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 392
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Vânzările transfrontaliere de produse din 
tutun
Se stabilește un plafon pentru importul de 
produse din alt stat membru pentru 
fiecare dintre produsele din tutun care fac 
obiectul prezentei directive. Acest plafon 
este fixat de fiecare stat membru folosind 
metodele de calcul pe care le consideră 
cele mai potrivite (de exemplu, pe 
persoană, pe tip de vehicul, o cantitate 
globală care să acopere mai multe 
produse din tutun).

Or. fr

Amendamentul 393
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Locurile de vânzare a produselor din 

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

Or. en

Justificare

Interdicțiile privind expunerea la locul de vânzare și automatele sunt deja în vigoare într-o 
serie de state membre ale UE și AELS. În 2010, Norvegia a fost dată în judecată de o 
companie de tutun pentru crearea unei bariere în calea comerțului. Instanța s-a pronunțat în 
favoarea Norvegiei dar cauza respectivă dovedește necesitatea unor acțiuni la nivelul UE. 
Normele de aplicare ale articolului 13 din Convenția-cadru pentru controlul tutunului 
precizează că expunerea produselor din tutun la punctele de vânzare reprezintă o acțiune de 
publicitate și promovare. Ele recomandă o interdicție totală a oricărei expuneri de produse 
din tutun la punctele de vânzare.

Amendamentul 394
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Vânzări transfrontaliere la distanță de 

produse din tutun
Statele membre interzic vânzările 
transfrontaliere la distanță de produse din 
tutun.

Or. en

Amendamentul 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
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Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

Aprobarea comercializării și notificarea 
noilor categorii de produse din tutun și a 
produselor mai puțin nocive

Or. en

Amendamentul 396
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Notificarea noilor categorii de produse din 
tutun

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

Or. pt

Amendamentul 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca fabricanții și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză. Notificarea este transmisă în format 
electronic cu șase luni înainte de data 

(1) Statele membre realizează un sistem 
de aprobare a comercializării produselor 
din tutun cu risc redus, efectuat în 
schimbul unei taxe rezonabile. Statele 
membre solicită ca producătorii și 
importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse și 
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preconizată pentru introducerea pe piață și 
este însoțită de o descriere detaliată a 
produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Fabricanții 
și importatorii care notifică o nouă 
categorie de produse din tutun furnizează, 
de asemenea, autorităților competente în 
cauză:

toate produsele din tutun cu risc redus pe 
care intenționează să le introducă pe piețele 
din statele membre în cauză prin 
intermediul unei solicitări. Solicitarea este 
transmisă în format electronic cu șase luni 
înainte de data preconizată pentru 
introducerea pe piață și este însoțită de o 
descriere detaliată a produsului în cauză, de 
toate etichetările propuse, condițiile de 
utilizare, compoziția produsului, procesele 
de fabricare și control, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Producătorii 
și importatorii care solicită o autorizație de 
comercializare a produselor din tutun cu 
risc redus furnizează, de asemenea, 
autorităților competente în cauză:

Or. en

Amendamentul 398
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre solicită ca producătorii 
și importatorii de produse din tutun să 
notifice autorităților competente din statele 
membre orice nouă categorie de produse 
din tutun pe care intenționează să o 
introducă pe piețele din statele membre în 
cauză și care, pe baza unor dovezi 
științifice substanțiale, intenționează să 
facă subiectul unei reclamații că este mai 
puțin dăunătoare sau constituie un risc 
mai mic decât cel al produselor din tutun 
convenționale. Notificarea este transmisă 
în format electronic cu șase luni înainte de 
data preconizată pentru introducerea pe 
piață și este însoțită de o descriere detaliată 
a produsului în cauză, precum și de 
informații privind ingredientele și emisiile 
în conformitate cu articolul 5. Producătorii 
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și importatorii care notifică o nouă 
categorie de produse din tutun furnizează, 
de asemenea, autorităților competente în 
cauză:

Or. pt

Amendamentul 399
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) studii științifice relevante privind 
toxicitatea produsului, în special în ceea ce 
privește ingredientele și emisiile sale;

Or. es

Amendamentul 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) studii și cercetări de piață disponibile 
privind preferințele diverselor grupuri de 
consumatori, incluzând tinerii și

(b) studii și cercetări de piață disponibile 
privind modul în care consumatorii 
percep și utilizează produsul, inclusiv 
eticheta sa, și preferințele diverselor 
grupuri de consumatori, în special tinerii și

Or. en

Amendamentul 401
Salvador Sedó i Alabart
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alte informații relevante și disponibile, 
inclusiv o analiză a raportului 
riscuri/beneficii pentru produs, a efectelor 
așteptate privind renunțarea la consumul 
de tutun, a efectelor așteptate privind 
incidența consumului de tutun și a altor 
percepții prevăzute ale consumatorului.

eliminat

Or. es

Amendamentul 402
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei toate informațiile primite în 
temeiul prezentului articol. Statele 
membre au competența de a adopta norme 
în materie de ambalare și etichetare 
pentru toate produsele din tutun noi 
autorizate ca produse cu riscuri reduse, 
care pot diferi de cerințele prevăzute în 
prezenta directivă și informează Comisia 
cu privire la aceste norme.

Or. es

Amendamentul 403
Paul Rübig
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre solicită ca producătorii
și importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(c).

Noul sistem de autorizare al statelor 
membre trebuie să stabilească 
următoarele cerințe:
(1) evaluarea științifică a riscurilor;
(2) standarde bazate pe dovezi legate de 
riscurile la adresa sănătății;
(3) reducerea componentelor nocive din 
fum;
(4) dispozițiile care decurg din alineatul 
(1) literele (a)-(c);
(5) supravegherea după introducerea pe 
piață.
Sistemele de autorizare pe piață ale 
statelor membre trebuie să includă, 
totodată, cerințele privind etichetarea, 
avertismentele scrise, descrierea 
produsului, ambalarea, măsurarea, 
inclusiv metoda de măsurare gudronului, 
nicotinei și a monoxidului de carbon, 
precum și reglementările legate de 
ingredientele suplimentare speciale 
folosite pentru produsele din tutun cu risc 
redus.
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Statele membre au dreptul să solicite 
producătorilor sau importatorilor de tutun 
să efectueze teste suplimentare sau să 
transmită informații suplimentare. Statele 
membre pun la dispoziția Comisiei toate 
informațiile primite în temeiul prezentului 
articol și o informează cu privire la 
metoda de autorizare.

Or. de

Justificare

Prezentul amendament permite comercializarea produselor din tutun care prezintă un risc 
mai redus decât produsele din tutun convenționale, precum și comunicarea privind 
avantajele, în măsura în care sunt autorizate de autoritățile competente.

Amendamentul 404
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre solicită ca producătorii
și importatorii de produse din tutun să 
informeze autoritățile lor competente cu 
privire la orice informații noi sau 
actualizate menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(c). Statele membre au dreptul 
să solicite producătorilor sau 
importatorilor de tutun să efectueze teste 
suplimentare sau să transmită informații 
suplimentare. Statele membre pun la 
dispoziția Comisiei toate informațiile 
primite în temeiul prezentului articol. 
Statele membre au dreptul să introducă un 
sistem de autorizare și să perceapă o taxă 
proporțională. Statele membre au dreptul 
să adopte norme specifice privind 
etichetarea și ambalarea, diferite de 
cerințele prezentei directive pentru 
produsele mai puțin dăunătoare. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
aceste norme. 
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Or. pt

Amendamentul 405
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Noile categorii de produse din tutun 
introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă. Dispozițiile 
aplicabile depind de faptul dacă produsele 
se încadrează sau nu în definiția produsului 
din tutun nefumigen de la articolul 2 
alineatul (29) sau a tutunului pentru fumat 
de la articolul 2 alineatul (33).

(3) Produsele din tutun cu un risc mai 
scăzut introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă. Ca urmare a 
diferitelor proprietăți de reducere a 
riscurilor ale produselor din tutun cu un 
risc scăzut, procedurile de măsurare 
menționate la articolul 4, reglementarea 
ingredientelor în conformitate cu articolul 
6 și etichetarea și ambalarea conform 
articolelor 7-10, 12 și 13 trebuie adaptate 
în mod corespunzător. Dispozițiile 
aplicabile depind de faptul dacă produsele 
se încadrează sau nu în definiția produsului 
din tutun nefumigen de la articolul 2 
alineatul (29) sau a tutunului pentru fumat 
de la articolul 2 alineatul (33).

Or. de

Amendamentul 406
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Noile categorii de produse din tutun 
introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă. Dispozițiile 
aplicabile depind de faptul dacă produsele 
se încadrează sau nu în definiția produsului 
din tutun nefumigen de la articolul 2 
alineatul (29) sau a tutunului pentru fumat 

(3) Noile categorii de produse din tutun 
introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă. Dispozițiile 
aplicabile depind de faptul dacă produsele 
se încadrează sau nu în definiția produsului 
din tutun nefumigen de la articolul 2 
alineatul (29) sau a tutunului pentru fumat 
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de la articolul 2 alineatul (33). de la articolul 2 alineatul (33). Produsele 
din tutun noi care au fost dovedite 
științific ca fiind mai puțin nocive decât 
produsele din tutun convenționale pot, 
prin derogare de la dispozițiile articolului 
12 alineatul (1) litera (b), să fie etichetate 
cu informații privind gradul lor redus de 
nocivitate.

Or. cs

Amendamentul 407
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Noile categorii de produse din tutun 
introduse pe piață respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă. Dispozițiile 
aplicabile depind de faptul dacă produsele 
se încadrează sau nu în definiția produsului 
din tutun nefumigen de la articolul 2 
alineatul (29) sau a tutunului pentru fumat 
de la articolul 2 alineatul (33).

(3) Cu excepția cazurilor în care sunt 
autorizate în temeiul dispozițiilor 
alineatului (2) al prezentului articol, noile 
categorii de produse din tutun și produsele 
din tutun cu un grad redus de risc introduse 
pe piață respectă cerințele stabilite în 
prezenta directivă. Dispozițiile aplicabile 
depind de faptul dacă produsele se 
încadrează sau nu în definiția produsului 
din tutun nefumigen de la articolul 2 
alineatul (29) sau a tutunului pentru fumat 
de la articolul 2 alineatul (33).

Or. es

Amendamentul 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Titlul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

PRODUSE FĂRĂ TUTUN eliminat

Or. en
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Amendamentul 409
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 18 eliminat
Produsele care conțin nicotină
(1) Următoarele produse care conțin 
nicotină pot fi introduse pe piață numai în 
cazul în care au fost autorizate în temeiul 
Directivei 2001/83/CE:
(a) produsele cu un nivel de nicotină care 
depășește 2 mg per unitate sau
(b) produsele cu o concentrație de 
nicotină care depășește 4 mg per ml sau
(c) produsele a căror utilizare preconizată 
determină o concentrație plasmatică de 
vârf maximă medie de peste 4 ng de 
nicotină per ml.
(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22, 
pentru a actualiza cantitățile de nicotină 
stabilite la alineatul (1) ținând cont de 
progresele științifice și de autorizațiile de 
introducere pe piață acordate pentru 
produsele care conțin nicotină în temeiul 
Directivei 2001/83/CE.
(3)
Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor care conțin nicotină 
sub pragurile stabilite la alineatul (1) 
poartă următorul avertisment de sănătate:
Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.
(4) Avertismentul de sănătate menționat 
la alineatul (3) este în conformitate cu 
cerințele de la articolul 10 alineatul (4). 
În plus, avertismentul:
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(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Procentul se majorează la 32% pentru 
statele membre cu două limbi oficiale și la 
35% pentru statele membre cu trei limbi 
oficiale.
(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(3) și (4), ținând cont de progresele 
științifice și de evoluțiile pieței și pentru a 
adopta și adapta poziția, formatul, 
dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

Or. en

Justificare

Produsele fără tutun nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive. O 
simplă referință la Directiva 2001/83/CE nu este suficientă, dat fiind faptul nu este direct 
aplicabilă. Țigaretele electronice și produsele similare au un risc semnificativ redus 
comparativ cu țigaretele clasice și, prin urmare, ar trebui să fie disponibile în mod liber. O 
reglementare viitoare în temeiul Directivei 2001/83/CE poate avea loc doar în cadrul unei 
revizuiri a celei din urmă și după o analiză amănunțită a riscurilor asupra sănătății ale 
acestor produse.

Amendamentul 410
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 18 eliminat
Produsele care conțin nicotină
(1) Următoarele produse care conțin 
nicotină pot fi introduse pe piață numai în 
cazul în care au fost autorizate în temeiul 
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Directivei 2001/83/CE:
(a) produsele cu un nivel de nicotină care 
depășește 2 mg per unitate sau
(b) produsele cu o concentrație de 
nicotină care depășește 4 mg per ml sau
(c) produsele a căror utilizare preconizată 
determină o concentrație plasmatică de 
vârf maximă medie de peste 4 ng de 
nicotină per ml.
(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22, 
pentru a actualiza cantitățile de nicotină 
stabilite la alineatul (1) ținând cont de 
progresele științifice și de autorizațiile de 
introducere pe piață acordate pentru 
produsele care conțin nicotină în temeiul 
Directivei 2001/83/CE.
(3)
Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor care conțin nicotină 
sub pragurile stabilite la alineatul (1) 
poartă următorul avertisment de sănătate:

Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.
(4) Avertismentul de sănătate menționat 
la alineatul (3) este în conformitate cu 
cerințele de la articolul 10 alineatul (4). 
În plus, avertismentul:
(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Procentul se majorează la 32% pentru 
statele membre cu două limbi oficiale și la 
35% pentru statele membre cu trei limbi 
oficiale.
(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(3) și (4), ținând cont de progresele 
științifice și de evoluțiile pieței și pentru a 
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adopta și adapta poziția, formatul, 
dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

Or. en

Amendamentul 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 18 eliminat
Produsele care conțin nicotină
(1) Următoarele produse care conțin 
nicotină pot fi introduse pe piață numai în 
cazul în care au fost autorizate în temeiul 
Directivei 2001/83/CE:
(a) produsele cu un nivel de nicotină care 
depășește 2 mg per unitate sau
(b) produsele cu o concentrație de 
nicotină care depășește 4 mg per ml sau
(c) produsele a căror utilizare preconizată 
determină o concentrație plasmatică de 
vârf maximă medie de peste 4 ng de 
nicotină per ml.
(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22, 
pentru a actualiza cantitățile de nicotină 
stabilite la alineatul (1) ținând cont de 
progresele științifice și de autorizațiile de 
introducere pe piață acordate pentru 
produsele care conțin nicotină în temeiul 
Directivei 2001/83/CE.
(3)
Fiecare pachet unitar și orice ambalaj 
exterior al produselor care conțin nicotină 
sub pragurile stabilite la alineatul (1) 
poartă următorul avertisment de sănătate:
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Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.
(4) Avertismentul de sănătate menționat 
la alineatul (3) este în conformitate cu 
cerințele de la articolul 10 alineatul (4). 
În plus, avertismentul:
(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Procentul se majorează la 32% pentru 
statele membre cu două limbi oficiale și la 
35% pentru statele membre cu trei limbi 
oficiale.
(5) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22 
pentru a adapta cerințele de la alineatele 
(3) și (4), ținând cont de progresele 
științifice și de evoluțiile pieței și pentru a 
adopta și adapta poziția, formatul, 
dispoziția, rotația desemnată ale 
avertismentelor de sănătate.

Or. en

Amendamentul 412
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Justificare

Produsele care conțin nicotină, în special țigaretele electronice, nu intră în domeniul de 
aplicare al DPT. Ele nu ard tutun, prin urmare niciuna dintre cele 60 de substanțe așa-zise 
cancerigene pe care le conține tutunul nu degajă nici gudron, nici monoxid de carbon, ceea 
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ce face ca țigaretele să fie mai puțin toxice. Chiar dacă ele conțin nicotină, țigaretele 
electronice nu par să fie un mijloc de renunțare la fumat. Având în vedere că multe studii 
privind eventualele efecte pe termen lung sunt în prezent în desfășurare, legiferarea este 
prematură.

Amendamentul 413
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 415
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

[În cazul în care amendamentul este 
adoptat, alineatele (2)-(5) de la prezentul 
articol ar trebui considerate eliminate.]

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 scăzut de nicotină ar 
putea conduce la un consum important de nicotină. Prin urmare, toate PCN ar trebui să intre 
sub incidența legislației privind produsele farmaceutice. Astfel, s-ar asigura calitatea, 
siguranța și eficacitatea PCN, precum și condiții echitabile pentru toate produsele care 
conțin nicotină.

Amendamentul 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 417
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 418
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament care rezultă în urma propunerii acelorași autori de a introduce PCN în 
domeniul de aplicare al legislației în materie de produse farmaceutice.

Amendamentul 419
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Amendament care rezultă în urma propunerii acelorași autori de a introduce PCN în 
domeniul de aplicare al legislației în materie de produse farmaceutice.

Amendamentul 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 421
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 422
Ewald Stadler

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

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

(b) produsele cu o concentrație de nicotină 
care depășește 24 mg per ml sau

Or. de

Justificare

La trecerea de la țigaretele normale la așa-numitele țigări electronice, fumătorii au nevoie 
inițial de 24 mg per ml. Propunerea Comisiei ar ridica, prin urmare, din nou numărul 
fumătorilor.

Amendamentul 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 424
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 425
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament care rezultă în urma propunerii acelorași autori de a introduce PCN în 
domeniul de aplicare al legislației în materie de produse farmaceutice.

Amendamentul 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre interzic utilizarea în 
spații publice a produselor care conțin 
nicotină.

Or. pl

Amendamentul 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

(1b) Statele membre stabilesc o vârstă 
minimă pentru persoanele care pot 
cumpăra produse care conțin nicotină.

Or. pl

Justificare

Pentru ca prezenta directivă să își atingă obiectivul, este necesar să se introducă o vârstă 
minimă pentru cumpărarea produselor din tutun și a celor care conțin nicotină. 

Amendamentul 428
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia are competența să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 22, 
pentru a actualiza cantitățile de nicotină 

eliminat
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stabilite la alineatul (1) ținând cont de 
progresele științifice și de autorizațiile de 
introducere pe piață acordate pentru 
produsele care conțin nicotină în temeiul 
Directivei 2001/83/CE.

Or. en

Amendamentul 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 431
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. nl

Amendamentul 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Acest produs conține nicotină și poate 
dăuna sănătății dumneavoastră.

Or. pl

Amendamentul 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) este tipărit pe cele două suprafețe cele 
mai mari ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior;
(b) acoperă 30% din aria exterioară a 
suprafeței corespunzătoare a pachetului 
unitar sau a oricărui ambalaj exterior. 
Procentul se majorează la 32% pentru 
statele membre cu două limbi oficiale și la 
35% pentru statele membre cu trei limbi 
oficiale.
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Or. pl

Amendamentul 434
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 436
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 437
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 438
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Până la 1 ianuarie 2017, Comisia 
realizează un studiu privind produsele 
care conțin nicotină în consultare cu 
părțile interesate relevante și statele 
membre. Acest studiu va include o 
evaluare cuprinzătoare a siguranței, o 
evaluare a riscului și o analiză cost-
beneficiu și va prezenta o varietate de 
eventuale opțiuni legislative.

Or. en

Justificare

Țigaretele electronice nu sunt medicamente, deoarece ele nu pot pretinde că îmbunătățesc 
sănătatea umană sau că previn bolile. În plus, cu toate că vaporizează nicotină, acestea nu 
sunt, de asemenea, produse din tutun. Prin urmare, ele nu sunt reglementate de legislația 
privind medicamentele și nici de legislația privind produsele din tutun. Prezentul 
amendament solicită ca un studiu să prezinte opțiuni legislative corespunzătoare acestor noi 
produse.

Amendamentul 439
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Produsele care conțin nicotină

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

Or. en

Amendamentul 440
Ewald Stadler
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Avertismentul de sănătate este în 
conformitate cu cerințele de la articolul 10 
alineatul (4). El acoperă minimum 15 %
din aria suprafeței corespunzătoare a 
pachetului unitar și a oricărui ambalaj 
exterior. Acest procent este mărit la 18 %
în cazul statelor membre cu două limbi 
oficiale și la 20 % în cazul statelor membre 
cu trei limbi oficiale.

Or. de

Amendamentul 441
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
stipulate în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
stipulate în prezentul articol. Actele 
delegate pot fi adoptate doar în cazurile 
prevăzute expres în acest sens prin 
prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Este ineficient să se enumere fiecare delegare de competență în următoarele alineate.

Amendamentul 442
Laurence J.A.J. Stassen

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

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 443
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de doi ani de la data [Oficiul pentru 
Publicații: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentei directive].

Or. de

Justificare

Pentru a consolida controlul parlamentar, durata delegării de competențe trebuie limitată. 
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Doi ani este o perioadă adecvată, deoarece Parlamentul trebuie să aibă posibilitatea de 
exercita un anumit control asupra Comisiei și în cadrul unei legislaturi.

Amendamentul 444
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 445
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), 
articolul 6 alineatele (3), (9) și (10),
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 
18 alineatele (2) și (5) este conferită 

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

Or. en

Amendamentul 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 447
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 448
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 449
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 450
Roger Helmer

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 451
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2



PE510.829v01-00 94/114 AM\936769RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatele (3) și (4), articolul 
6 alineatele (3), (9) și (10), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (5), articolul 11 
alineatul (3), articolul 13 alineatele (3) și 
(4), articolul 14 alineatul (9) și articolul 18 
alineatele (2) și (5) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de cinci ani de la data 
[Oficiul pentru Publicații: a se introduce
data intrării în vigoare a prezentei 
directive]. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu șase luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. ro

Amendamentul 452
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatele (3) și (4), articolul 6 alineatele 
(3), (9) și (10), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 
alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 13 alineatele (3) și (4), articolul 
14 alineatul (9) și articolul 18 alineatele 
(2) și (5) poate fi revocată în orice moment 
de Parlamentul European sau de Consiliu. 

(3) Delegarea de competențe poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității niciunuia dintre actele 
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O decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității niciunuia dintre actele 
delegate deja în vigoare.

delegate deja în vigoare.

Or. de

Amendamentul 453
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 454
Alajos Mészáros
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\936769RO.doc 97/114 PE510.829v01-00

RO

respectivă. Aceasta produce efecte în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară, precizată în respectiva 
decizie. Aceasta nu aduce atingere 
validității actelor delegate deja în vigoare.

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

Or. en

Amendamentul 456
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 457
Roger Helmer

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

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

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

Or. en

Amendamentul 458
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

ulterioară specificată în decizie. Decizia nu 
aduce atingere valabilității niciunuia dintre 
actele delegate aflate deja în vigoare.

Or. fr

Amendamentul 459
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 460
Ewald Stadler

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

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

(5) O delegare de competențe intră în 
vigoare numai în cazul în care nu a fost 
exprimată nicio obiecție nici de 
Parlamentul European, nici de Consiliu, în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul, 
au informat ambii Comisia că nu vor 
obiecta. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 461
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. es

Amendamentul 462
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 463
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O delegare de competențe în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (3),
articolului 4 alineatele (3) și (4), articolului 
6 alineatele (3), (9) și (10), articolului 8 
alineatul (4), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 10 alineatul (5), articolul 11ui

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

alineatul (5) intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nicio 
obiecție nici de Parlamentul European, nici 
de Consiliu, în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul, au informat 
ambii Comisia că nu vor obiecta. 
Respectivul termen se prelungește cu două
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 465
Roger Helmer

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 466
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 467
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5



AM\936769RO.doc 105/114 PE510.829v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 468
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel mult cinci ani de la data 
specificată la articolul 25 alineatul (1), 
Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social și Comitetului 
Regiunilor un raport privind aplicarea 
prezentei directive.

În termen de cel mult trei ani de la data 
specificată la articolul 25 alineatul (1), 
Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social și Comitetului 
Regiunilor un raport privind aplicarea 
prezentei directive.

Or. de
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Amendamentul 469
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Dacă statele membre ar avea dreptul de a include numeroase dispoziții diferite, s-ar ajunge 
la o încălcare flagrantă a securității juridice. În plus, argumentul sănătății publice poate fi 
invocat doar când este vorba despre interzicerea fumatului în locurile publice. Sănătatea 
publică nu este legată de fabricarea, proiectarea și vânzarea produselor din tutun.
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Amendamentul 470
Niki Tzavela

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 471
Niki Tzavela

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 472
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

Ultima parte a tezei este inutilă, deoarece aplicarea directivei trebuie să se realizeze oricum 
în conformitate cu prevederile tratatului.

Amendamentul 473
Ewald Stadler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a prevedea 
dispoziții mai stricte, în măsura în care 
acestea sunt esențiale pentru protejarea 
sănătății publice și nu depășesc excesiv 
normele prevăzute în prezenta directivă 
sau nu ies din domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Devierile excesive ar încălca grav securitatea juridică și ar aduce mai multe prejudicii decât 
beneficii obiectului directivei.

Amendamentul 474
Inês Cristina Zuber

Propunere de directivă
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Cooperare și sprijin pentru statele 

membre:
Prezenta directivă este completată de 
sprijinul UE pentru sistemele naționale de 
sănătate ale statelor membre, garantând 
caracterul public, general și liber al 
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acestor sisteme și accesul la consultații 
privind renunțarea la fumat și la 
tratamente corespunzătoare, ca parte a 
programelor lor.

Or. pt

Amendamentul 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 476
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Amendamentul 477
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 478
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Este important ca produsele care conțin nicotină să beneficieze de timp suficient pentru a fi 
autorizate ca produse farmaceutice cu scopul de a evita o perioadă în care aceste produse să 
fie retrase în totalitate de pe piață.

Amendamentul 479
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste produse nu ar trebui să fie reglementate în prezenta directivă.

Amendamentul 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) produse care conțin nicotină;

Or. pl

Amendamentul 481
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Este important ca produsele care conțin nicotină să beneficieze de timp suficient pentru a fi 
autorizate ca produse farmaceutice cu scopul de a evita o perioadă în care aceste produse să 
fie retrase în totalitate de pe piață.

Amendamentul 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 483
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă nu intră în vigoare.

Or. nl

Amendamentul 484
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa -I (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -I 

Aditivi autorizați pentru utilizarea în 
produsele din tutun
Denumirea chimică a aditivului – funcție 
– nivelul maxim admis

Or. en
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Justificare

Lista pozitivă a aditivilor care pot fi utilizați la fabricarea produselor din tutun ar trebui 
introdusă ca o nouă anexă la directivă.


