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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Este de necontestat că tabagismul are efecte nefaste asupra sănătății umane. Se pare că 
fumatul este principalul factor de risc de cancer. Nicotina prezintă toxicitate cardiovasculară. 
Conform OMS, în lume se înregistrează anual 5 milioane de decese precoce datorate 
tabagismului. Comisia anunță 700 000 de decese premature pe an în Uniune. În 1999, 
Comisia a estimat victimele tabagismului la 500 000 pe an.

La peste zece ani de la ultima reglementare comunitară a vânzării de produse din tutun, 
consumul nu s-a redus de manieră radicală. Conform unei note a bibliotecii PE, în UE au fost 
consumate 576 miliarde de țigarete în 2012, o scădere a consumului de 100 de miliarde în 5 
ani. În ciuda interzicerii fumatului aproape generalizate în locurile publice, consumul de tutun 
este în creștere mai ales în rândul tinerilor și al femeilor. În timp ce sub 30% dintre europeni 
sunt încă dependenți de tutun, aproape 50% dintre persoanele între 18 și 35 de ani fumează. 
Mai rău, 37% dintre adolescenții între 11 și 15 ani se dedau produselor din tutun. Oare este 
atracția fructului oprit? 

Imperativele sănătății publice determină autoritățile internaționale și naționale să intensifice 
lupta împotriva tabagismului. Cu toate acestea, interzicerea consumului de tutun nu a fost 
luată în considerare nicăieri, pentru că aceasta ar provoca imediat apariția unei piețe ilicite de 
mare anvergură, un chilipir pentru criminalitatea organizată, care s-a implicat deja masiv în 
contrabandă și contrafacere. 

Piața tutunului este un sector economic neneglijabil, cu aproape 50 000 de locuri de muncă în 
producție și peste 200 000 în distribuție. Chiar dacă agricultura europeană nu acoperă decât 
5% din cererea de tutun brut, aproximativ 90 000 de agricultori realizează venituri din 
aceasta. Studiul citat de PE estimează valoarea totală a pieței europene a tutunului în 2012 la 
în jur de 136,5 miliarde de euro, inclusiv veniturile din accize și taxe de aproximativ 79 de 
miliarde de euro pentru statele membre, care sunt oarecum principalii beneficiari ai 
tabagismului.

În acest context, se pune problema opoziției între libertatea individuală și responsabilitatea 
societală. Comisia pare să recunoască dreptul adulților de a fuma trabucuri, țigări de foi și 
tutun de pipă, acestea fiind supuse unui regim mai puțin draconic decât țigaretele și tutunul de 
rulat, produse considerate mai atractive pentru tineri.  Din secolul al XVI-lea și de la 
Paracelsus se știe că „totul e otravă” și că „doar doza face ca ceva să nu fie otravă”.  Deși toți 
oamenii sunt muritori, filosofia dominantă este cea a riscului minim. Astfel, se multiplică 
avertismentele împotriva consumului de alcool, a dulciurilor, a produselor sărate, a
consumului de carne, a produselor industriale și a alimentației nesănătoase. În același timp, 
speranța de viață progresează în toată UE, unde ambiția societală ultimă este de a muri într-o 
zi sănătos!

Cu toate acestea, protecția nefumătorilor - și raportorul pentru aviz face parte dintre cei care 
nu au fumat niciodată - implică o acțiune puternică a autorităților împotriva tabagismului 
pasiv și o politică care să ofere fumătorilor mijloace eficace de sevraj. Prioritatea rămâne 
prevenirea tabagismului, în special în rândul adolescenților. 

Propunerea Comisiei urmărește să combată atracția tutunului, multiplicând și extinzând 
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avertismentele sanitare de pe ambalaje și totodată standardizându-le. Cu toate acestea, 
Comisia nu reușește să demonstreze modul în care standardizarea produselor din tutun ar 
putea determina scăderea consumului, în special în rândul celor mai tineri. Această 
standardizare cu orice preț nu este oare în interesul celor patru grupuri care își împart 90% din 
piața europeană?

Proiectul de directivă comportă 16 articole care conferă Comisiei puterea de a adopta acte 
delegate care ating adesea elemente esențiale ale acestui act legislativ. Acest lucru pare 
excesiv. Comisia propune să publice după cel mult cinci ani un raport privind aplicarea noii 
directive, „însoțit de orice propuneri de modificare” considerate necesare. Acest raport, 
precum și propunerile de modificare, ar putea fi prezentate mai devreme, evitând astfel 
remodelarea constantă a directivei printr-o multiplicare a actelor delegate, adesea la limita 
dreptului european.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. fr

Justificare

Obiectul directivei este combaterea tabagismului. În acest context, Comisia încearcă să 
impună ca țigaretele să aibă „gustul tutunului”. Ce rost are să se impună unor consumatori 
adulți, informați pe deplin cu privire la riscurile la care se expun continuând să fumeze, 
această limitare?

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Utilizarea aditivilor necesari pentru 
fabricarea produselor din tutun ar trebui să 
fie permisă în măsura în care ei nu 
determină o aromă caracteristică. Comisia 
ar trebui să asigure condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
referitoare la aromele caracteristice. Statele 
membre și Comisia ar trebui să facă apel la 
comisii independente care să le asiste în 
luarea unor astfel de decizii. Ar trebui ca 
aplicarea prezentei directive să nu facă 
discriminări între diferitele soiuri de tutun.

Or. fr

Justificare

Ce rost are să se limiteze alegerea unor consumatori adulți și informați cu privire la opțiunea 
lor? 

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre interzic introducerea pe 
piață a produselor din tutun cu o aromă 
caracteristică în cazul în care s-a 
demonstrat științific că aditivul în cauză 
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crește nocivitatea produsului.

Or. fr

Justificare

Intenția Comisiei de a interzice anumite produse din cauza aromei lor caracteristice este o 
atingere adusă posibilităților de alegere a unor consumatori adulți și informați. O aromă 
specifică nu poate fi interzisă decât în cazul în care i s-a dovedit științific nocivitatea.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Comisia dorește să-și aroge competențe care trebuie să rămână atributul colegislatorilor.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) acoperă 75% din aria externă atât a 
suprafeței anterioare, cât și a celei 
posterioare, ale pachetului unitar și ale 
oricărui ambalaj exterior, pe jumătate din 
această suprafață reluându-se 
informațiile referitoare la sevrajul 
tabagic;

Or. fr

Justificare

Pentru a combate eficient tabagismul, nu este suficient ca fumătorii să fie avertizați cu privire 
la riscurile cărora se expun, ci este imperativ să li se ofere căi și mijloace de a se elibera de 
tabagism.

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

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

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Nu forma ambalajului este cea care creează dependență. Vrând prea mult să „armonizeze” 
dimensiunile și forma ambalajelor produselor din tutun, Comisia va ajunge să creeze o 
„piață” banalizată, eliminând micii producători, care va aduce până la urmă profituri celor 
4 grupuri care își împart 90% din piața europeană.

Amendamentul 10
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 pe fond alb. 
Pentru a ține cont de cerințele lingvistice, 
statele membre pot determina mărimea 
caracterelor, cu condiția ca mărimea 
caracterelor specificată în legislația lor să 
fie astfel încât să ocupe la maximum 
suprafața rezervată textului necesar;

Or. fr

Justificare

Dorind să impună o uniformizare a avertismentelor până la alegerea fontului caracterelor, 
Comisia merge evident prea departe.

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

interiorul suprafeței rezervate pentru 
avertismentul scris.

Or. fr

Justificare

Pentru ce această orgie a detaliilor?

Amendamentul 12
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. fr

Amendamentul 13
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
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Or. fr

Amendamentul 14
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. fr

Amendamentul 15
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. fr

Justificare

Propunerea Comisiei nu prezintă niciun argument pentru această standardizare totală a 
pachetelor unitare. Orice producător trebuie să rămână liber în alegerea prezentării 
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produsului său, dar să rezerve 75% din suprafața pachetului avertismentelor și informațiilor 
propuse de directivă.

Amendamentul 16
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 
6 alineatele (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: a se insera data intrării în 
vigoare a prezentei directive].

Or. fr

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatul (2), articolul 3 alineatul 
(3), articolul 4 alineatul (3), articolul 4 
alineatul (4), articolul 6 alineatele (9) și 
(10), articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (5), 
articolul 11 alineatul (3), articolul 14 
alineatul (9), articolul 18 alineatul (2) și la 
articolul 18 alineatul (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 
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următoare publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității niciunuia dintre actele 
delegate aflate deja în vigoare.

intră în vigoare în ziua următoare publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
niciunuia dintre actele delegate aflate deja 
în vigoare.

Or. fr

Amendamentul 18
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 3 alineatele (2) și (3), articolului 
4 alineatele (3) și (4), articolului 6 
alineatele (9) și (10), articolului 8 alineatul 
(4), articolului 9 alineatul (3), articolului 
10 alineatul (5), articolul 11ui 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 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. Această 
perioadă se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. fr

Justificare

A se vedea Justificarea succintă.
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Amendamentul 19
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. fr

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Înaintea publicării acestui raport, 
însoțit de eventuale propuneri de 
modificări ale prezentei directivei, 
Comisia nu-și poate utiliza competențele 
conferite prin aceasta decât în cazul 
adaptării directivei la dovezi științifice 
noi.

Or. fr

Justificare

Pentru a evita modificări legislative prea frecvente, care să forțeze statele membre să-și 
adapteze legislația în permanență, i se impune Comisiei să nu-și utilizeze atribuțiile conferite 
decât în caz de necesitate absolută, susținută de dovezi științifice evidente. 


