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9.2.2022 A9-0001/1

Amendamentul 1
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Referirea 32 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere avizul final din 16 
aprilie 2021 privind țigaretele electronice 
emis de Comitetul științific pentru 
riscurile asupra sănătății și mediului și 
riscurile emergente (SCHEER) din cadrul 
Comisiei,
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9.2.2022 A9-0001/2

Amendamentul 2
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Referirea 32 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul 
Organizației Mondiale a Sănătății din 27 
iulie 2021 privind epidemia mondială de 
tutun din 2021: abordarea produselor noi 
și emergente,
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9.2.2022 A9-0001/3

Amendamentul 3
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul Sa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sa. întrucât OMS a avertizat că 
dispozitivele electronice de eliberare a 
nicotinei creează dependență, nu sunt 
inofensive și ar trebui să fie strict 
reglementate pentru a asigura protecția 
maximă a sănătății publice;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/4

Amendamentul 4
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul Sb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sb. întrucât OMS a atras atenția 
asupra faptului că dispozitivele 
electronice de eliberare a nicotinei și 
dispozitivele electronice fără nicotină nu 
ar trebui promovate ca ajutor pentru 
renunțarea la fumat până când nu vor fi 
disponibile dovezi adecvate, iar 
comunitatea din domeniul sănătății 
publice se va putea pune de acord asupra 
eficacității acestor produse specifice ca 
ajutoare pentru renunțarea la fumat;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/5

Amendamentul 5
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește că deceniile de măsuri 
de control legislativ, de creștere a 
impozitării produselor din tutun și de 
campanii de informare pentru a limita 
consumul de tutun vizând publicul larg și 
tinerii în special au redus numărul 
consumatorilor de tutun și, în cele din 
urmă, au salvat vieți; îndeamnă Comisia 
și statele membre să sprijine și să dezvolte 
în continuare aceste politici; regretă că 
rezultatele obținute, în special în rândul 
tinerilor și al femeilor, riscă să fie puse în 
pericol de intrarea pe piață a noilor 
produse din tutun și a țigaretelor 
electronice; reamintește că OMS a 
avertizat că, deși multe dintre efectele pe 
termen lung ale acestor noi produse 
asupra sănătății sunt încă necunoscute, 
există tot mai multe dovezi că ele nu sunt 
inofensive; îndeamnă Comisia să utilizeze 
principiul precauției atunci când 
actualizează legislația privind aceste noi 
produse pentru a proteja persoanele cele 
mai vulnerabile; invită Comisia să 
promoveze în continuare campanii de 
informare, care să vizeze în special tinerii, 
pentru a crește gradul de conștientizare a 
amenințărilor pentru sănătate și a 
riscurilor asociate acestor produse noi;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/6

Amendamentul 6
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să țină seama de 
evaluările științifice ale riscurilor pentru 
sănătate legate de țigaretele electronice, 
produsele din tutun încălzit și noile 
produse din tutun, inclusiv de evaluarea 
riscurilor utilizării acestor produse în 
comparație cu consumul altor produse din 
tutun, precum și să realizeze la nivel 
european o listă de substanțe conținute și 
emise de aceste produse; consideră că 
țigaretele electronice i-ar putea ajuta pe 
unii fumători să renunțe treptat la fumat; 
consideră, în același timp, că țigaretele 
electronice nu ar trebui să fie atractive 
pentru minori și nefumători; invită, prin 
urmare, Comisia să evalueze, în cadrul 
Directivei privind produsele din tutun, ce 
arome din țigaretele electronice sunt în 
special atractive pentru minori și 
nefumători și să propună interzicerea 
acestora și, în plus, să propună interzicerea 
tuturor aromelor caracteristice din 
produsele din tutun încălzit și din noile 
produse din tutun;

12. invită Comisia să țină seama de 
evaluările științifice ale riscurilor pentru 
sănătate legate de țigaretele electronice, 
produsele din tutun încălzit și noile 
produse din tutun, inclusiv de evaluarea 
riscurilor utilizării acestor produse în 
comparație cu consumul altor produse din 
tutun, precum și să realizeze la nivel 
european o listă de substanțe conținute și 
emise de aceste produse; reamintește că, 
potrivit SCHEER, există puține dovezi 
care să sprijine eficacitatea țigaretelor 
electronice în a-i ajuta pe fumători să 
renunțe la fumat; subliniază că, potrivit 
OMS, dispozitivele electronice de 
eliberare a nicotinei creează dependență 
și, potrivit SCHEER, aromele au o 
contribuție relevantă la atractivitatea 
utilizării țigaretelor electronice și la 
începerea fumatului; consideră că 
țigaretele electronice nu ar trebui să fie 
atractive, în special pentru minori și 
nefumători; invită, prin urmare, Comisia să 
evalueze, în cadrul Directivei privind 
produsele din tutun, aromele din țigaretele 
electronice comercializate în Uniune, 
inclusiv aromele care sunt deosebit de 
atractive pentru minori și nefumători, 
pentru a evalua posibilitatea de a 
introduce o interdicție generală a 
aromelor în țigaretele electronice și, în 
orice caz, să propună interzicerea aromelor 
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care sunt deosebit de atractive pentru 
minori și nefumători, precum și a tuturor 
aromelor caracteristice din produsele din 
tutun încălzit și din noile produse din tutun;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/7

Amendamentul 7
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
în numele Grupului S&D

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște că aproximativ 2 % din 
cazurile de cancer la nivel european pot fi 
atribuite radiațiilor ionizante și că 
expunerea în interior la radon și la 
produsele sale de descompunere este a 
doua cauză principală a cancerului 
pulmonar în Europa; așteaptă cu interes 
rezultatele programului de cercetare și 
formare Euratom50, care va îmbunătăți 
cunoștințele privind expunerea la radon și 
măsurile propuse pentru a reduce 
acumularea acestuia în locuințe; 
reamintește că radiațiile ionizante ar putea 
fi prezente și în gospodăriile private; 
încurajează, prin urmare, Comisia și statele 
membre să cartografieze zonele critice 
actuale și potențiale pentru a reacționa în 
mod eficace la această amenințare; invită 
Comisia să aloce fonduri pentru crearea 
unei astfel de hărți previzionale și să 
promoveze campanii de informare a 
publicului în vederea sensibilizării cu 
privire la această chestiune; încurajează 
statele membre să își actualizeze periodic 
planurile naționale de reducere a expunerii 
la radon, astfel cum se solicită în Directiva 
privind expunerea la surse radioactive51 și 
să consolideze orientările privind reducerea 
cantității de radon în noile construcții; 
invită Comisia să evalueze implementarea 
și eficacitatea măsurilor existente de 
protecție a lucrătorilor expuși la radiații 

26. recunoaște că aproximativ 2 % din 
cazurile de cancer la nivel european pot fi 
atribuite radiațiilor ionizante și că 
expunerea în interior la radon și la 
produsele sale de descompunere este a 
doua cauză principală a cancerului 
pulmonar în Europa; așteaptă cu interes 
rezultatele programului de cercetare și 
formare Euratom50, care va îmbunătăți 
cunoștințele privind expunerea la radon și 
măsurile propuse pentru a reduce 
acumularea acestuia în locuințe; 
reamintește că radiațiile ionizante ar putea 
fi prezente și în gospodăriile private; 
încurajează, prin urmare, Comisia și statele 
membre să cartografieze zonele critice 
actuale și potențiale pentru a reacționa în 
mod eficace la această amenințare; invită 
Comisia să aloce fonduri pentru crearea 
unei astfel de hărți previzionale și să 
promoveze campanii de informare a 
publicului în vederea sensibilizării cu 
privire la această chestiune; încurajează 
statele membre să își actualizeze periodic 
planurile naționale de reducere a expunerii 
la radon, astfel cum se solicită în Directiva 
privind expunerea la surse radioactive51 și 
să consolideze orientările privind reducerea 
cantității de radon în noile construcții; 
invită Comisia să evalueze implementarea 
și eficacitatea măsurilor existente de 
protecție a lucrătorilor expuși la radiații 
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ionizante, cum ar fi echipajele companiilor 
aeriene, lucrătorii din centralele nucleare, 
lucrătorii din structurile industriale 
relevante, cercetătorii și cadrele medicale 
care lucrează în sectorul radiologiei, 
radioterapiei sau medicinei nucleare și să 
revizuiască aceste măsuri acolo unde este 
necesar și proporțional;

_________________
50 Regulamentul (EURATOM) 2021/765 al 
Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a 
Programului pentru cercetare și formare al 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
pentru perioada 2021-2025 de completare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont Europa, JO L 167I, 
12.5.2021, p. 81.
51 Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului 
din 5 decembrie 2013 de stabilire a 
normelor de securitate de bază privind 
protecția împotriva pericolelor prezentate 
de expunerea la radiațiile ionizante (JO L 
13, 17.1.2014, p. 1).

ionizante, cum ar fi echipajele companiilor 
aeriene, lucrătorii din centralele nucleare, 
lucrătorii din structurile industriale 
relevante, cercetătorii, cadrele medicale și 
veterinarii care lucrează în sectorul 
radiologiei, radioterapiei sau medicinei 
nucleare și să revizuiască aceste măsuri 
acolo unde este necesar și proporțional;

_________________
50 Regulamentul (EURATOM) 2021/765 al 
Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a 
Programului pentru cercetare și formare al 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
pentru perioada 2021-2025 de completare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont Europa, JO L 167I, 
12.5.2021, p. 81.
51 Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului 
din 5 decembrie 2013 de stabilire a 
normelor de securitate de bază privind 
protecția împotriva pericolelor prezentate 
de expunerea la radiațiile ionizante, JO 
L 13, 17.1.2014, p. 1.

Or. en


