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TOELICHTING

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een nieuwe 
tabaksproductenrichtlijn, staat volledig achter het doel het welzijn van mensen te bevorderen 
en steunt een betere bescherming van de volksgezondheid. Benadrukt wordt dat het voor een 
evenwichtig rechtskader van belang is rekening te houden met alle aspecten van de productie, 
de presentatie en de verkoop van tabaksproducten, met name het behoud van werkgelegenheid 
in de landbouw over de gehele waardeketen van tabaksproducten. De rapporteur onderstreept 
dat de voorgestelde tekst moet worden afgestemd op de internationale handelsverplichtingen 
in het kader van de WTO en de juridisch bindende verplichtingen die voortvloeien uit de 
Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van 
tabaksgebruik (FCTC), die is aangenomen door de Europese Gemeenschappen.

De rapporteur benadrukt het belang van maatregelen die ertoe leiden dat de tabaksconsumptie 
aanzienlijk en daadwerkelijk daalt en dat jongeren niet gaan roken, maar die niet nadelig zijn 
voor de Europese tabaksproducenten, in die zin dat Europese tabak zou worden vervangen 
door goedkopere en niet gecontroleerde tabak uit derde landen en dat de illegale handel in 
tabaksproducten aan de buitengrenzen van de EU zou toenemen.

Tabak veroorzaakt in de Unie bijna 700 000 sterfgevallen per jaar. Het voorstel van de 
Commissie is er vooral op gericht te voorkomen dat met name jongeren tabak beginnen te 
gebruiken, aangezien 70 % van de rokers beginnen te roken voordat zij 18 jaar oud zijn. 
Daarnaast is tabak een arbeidsintensief landbouwproduct dat in heel Europa goed is voor 
400 000 voltijds- en seizoensbanen, met name in sociaal achtergestelde regio's waar weinig 
tot geen alternatieve werkgelegenheid is. Uit gegevens van belanghebbende partijen blijkt dat 
96 % van de landbouwbedrijven die tabak produceren familiebedrijven zijn met tussen de 0,5 
en 3 hectare landbouwgrond.

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk gesproken over het ontbreken van een direct 
verband tussen tabaksproductie en roken. Ook erkent de Europese Commissie in haar 
evaluatieverslag dat er geen direct verband bestaat tussen tabaksproductie en het percentage 
rokers. 

Het effectiefste instrument om roken onder jongeren te voorkomen zijn voorlichting en 
preventieprogramma's. Uit de meest recente representatieve enquêtes blijkt dat de 
tabaksconsumptie gestaag is gedaald tengevolge van preventieprogramma's, bijvoorbeeld in 
Duitsland. De rapporteur beveelt daarom sterk aan dat er een Europees Fonds voor 
rookpreventie wordt opgezet, waaruit programma's worden gefinancierd om burgers te helpen 
bij het stoppen met roken, alsmede voor preventie van roken en voor voorlichting aan burgers 
over de schadelijke effecten van roken voor de gezondheid.

De rapporteur is van mening dat burgers niet de juiste informatie krijgen over de schadelijke 
gevolgen van roken. Met het oog op de bescherming van consumenten dient de etikettering 
dan ook te worden verbeterd, bijvoorbeeld als het gaat om informatie over de verschillende 
niveaus van schadelijkheid van tabaksproducten. Consumenten moeten hierdoor niet worden 
misleid. Alle tabaksproducten zijn immers schadelijk.
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In tal van lidstaten roken mannen en vrouwen met een lagere opleiding en in sociaal moeilijke 
omstandigheden aanzienlijk meer: in Hongarije roken bijvoorbeeld 45 % van de mannen en 
26 % van de vrouwen die uitsluitend basisonderwijs hebben afgerond. Van de mannen en 
vrouwen die hun middelbare schoolopleiding hebben afgerond, roken respectievelijk 32 % en 
22 %. Tegelijkertijd roken slechts 20 % van de mannen en 18 % van de vrouwen met een 
universitaire opleiding. In de richtlijn moet daarom bij de regulering van tabaksproducten ook 
rekening worden gehouden met sociale aspecten.

De rapporteur vreest dat de reikwijdte van de gedelegeerde handelingen zoals voorgesteld 
door de Commissie te ruim is en het institutioneel evenwicht tussen het Europees Parlement 
en de Raad, als wetgevers, en de Commissie kan verstoren.

Volgens artikel 3 van de voorgestelde nieuwe richtlijn tabaksproducten is de Commissie 
bevoegd de vastgestelde maximumgehalten aan teer, nicotine, koolmonoxide en andere 
stoffen aan te passen; een besluit om het nicotinegehalte drastisch te verlagen kan 
discriminerend uitpakken voor producenten van Burley-tabak.

Volgens artikel 6 van het voorstel mogen de lidstaten en de Commissie bepalen welke smaak 
of concentratie van ingrediënten een kenmerkend aroma veroorzaakt; ook mogen zij "op basis 
van wetenschappelijk bewijsmateriaal" het in de handel brengen van tabaksproducten die 
additieven bevatten, verbieden. Teneinde de situatie inzake additieven te verhelderen, is de 
rapporteur voorstander van het opstellen van een positieve of negatieve lijst van additieven 
die voor de vervaardiging van tabaksproducten van wezenlijk belang zijn en die resulteren in 
een product met een kenmerkend aroma.

Door grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten toe te staan, ook online, creëert het 
voorstel een specifiek risico voor jongere generaties. Indien het voorstel wordt aangenomen 
kan het voor jongeren onder de achttien eenvoudiger worden tabaksproducten te kopen. Om te 
voorkomen dat jongeren met roken beginnen stelt de rapporteur daarom voor de verkoop van 
tabaksproducten via internet te verbieden. In sommige lidstaten wordt dit in al in praktijk 
gebracht.

Om de belangrijkste doelstelling van het VWEU – het bevorderen van het welzijn van burgers 
– te bereiken, is de rapporteur van mening dat lidstaten die antitabakswetgeving hebben 
ingevoerd waarvan de bepalingen verder gaan dan het voorstel van de Commissie, hun 
stelsels op dit gebied moeten kunnen handhaven, mede gelet op het subsidiariteitsbeginsel.
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AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Wegens de omvang van de interne 
markt voor tabaks- en aanverwante 
producten, het feit dat de producenten van 
tabaksproducten de productie voor de
gehele Unie meer en meer in een klein 
aantal fabrieken in de lidstaten 
concentreren, en de daaruit resulterende 
significante grensoverschrijdende verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten, is 
er om de interne markt voor 
tabaksproducten goed te laten functioneren, 
behoefte aan wetgevend optreden op het 
niveau van de Unie, eerder dan op 
nationaal niveau.

(6) Wegens de omvang van de interne 
markt voor tabaks- en aanverwante 
producten, het feit dat de producenten van 
tabaksproducten de productie voor de 
gehele Unie meer en meer in een klein 
aantal fabrieken in de lidstaten 
concentreren, en de daaruit resulterende 
significante grensoverschrijdende verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten, is 
er om de interne markt voor 
tabaksproducten goed te laten functioneren, 
behoefte aan een intensiever wetgevend 
optreden op het niveau van de Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Europese Unie dient in het 
bijzonder aandacht te hebben voor de 
productie van tabak in probleemgebieden, 
met name de ultraperifere gebieden, die 
vaak gekenmerkt worden door specifieke 
geografische en sociaal-economische 
omstandigheden, en moet de betrokken 
lidstaat de mogelijkheid geven specifieke 
maatregelen te nemen om het behoud van 
de productie in die gebieden te 
garanderen.
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Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag" 
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag" 
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen. De effectiefste 
instrumenten om roken onder jongeren te 
voorkomen zijn voorlichtings- en 
preventiecampagnes en -programma's om 
mensen die met roken willen stoppen te 
helpen. Deze instrumenten spelen nog 
steeds een essentiële rol. Daarom dient er 
een Europees Fonds voor rookpreventie te 
worden opgezet, waaruit programma's 
worden gefinancierd om burgers te helpen 
bij het stoppen met roken, alsmede voor 
preventie van roken en voor voorlichting 
aan burgers over de schadelijke effecten 
van roken voor de gezondheid.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, met 
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op hun toxiciteit of verslavende werking. inachtneming van de wetenschappelijke 
ontwikkelingen, vooruitgang en kennis en 
internationaal overeengekomen normen
bij de beoordeling van hun toxiciteit of 
verslavende werking.

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 
rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Derhalve zou er 
een gemeenschappelijk verplicht formaat 
voor de verstrekking van informatie over 
ingrediënten en emissies moeten bestaan.
Er dient te worden gezorgd voor een zo 
groot mogelijke doorzichtigheid van de 
productinformatie voor het grote publiek, 
waarbij op passende wijze rekening moet 
worden gehouden met de commerciële en 
intellectuele eigendomsrechten van de 
producenten van tabaksproducten.

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 
rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Derhalve zou er 
een gemeenschappelijk verplicht formaat 
voor de verstrekking van informatie over 
ingrediënten en emissies moeten bestaan.
Er dient te worden gezorgd voor een zo 
groot mogelijke doorzichtigheid van de 
productinformatie voor het grote publiek, 
waarbij op passende wijze rekening moet 
worden gehouden met de commerciële en 
intellectuele eigendomsrechten van de 
producenten van tabaksproducten en met 
de WTO-verplichtingen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 

Schrappen
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van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken. 
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden.

Motivering

Er bestaat geen onafhankelijk onderzoek dat aantoont dat menthol het roken bevordert en het 
beginnen met roken stimuleert. Slechts in drie lidstaten is sprake van een hoge consumptie 
van mentholsigaretten.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Uit betrouwbaar onderzoek blijkt 
dat de omvang van de tabaksteelt in de 
EU geen verband houdt met het aantal
EU-burgers dat tabak rookt. Tegelijkertijd 
is de overgrote meerderheid van de tabak 
die in de EU wordt geteeld, afkomstig van 
bijzonder kleine familiebedrijven, 
waarvoor omschakeling naar een ander 
productiemodel bijzonder moeilijk is. Er 
moet daarom voor worden gezorgd dat de 
boeren uit de EU de mogelijkheid houden 
om de door hen geproduceerde tabak af te 
zetten om in de behoeften van de 
Europese consumenten te voorzien, onder 
handhaving van de hoogste kwaliteit van 
grondstoffen en met bestanddelen die 
voldoen aan de normen die in deze 
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richtlijn vastgelegd zijn, zonder 
tabaksrassen die onder ongunstige 
klimatologische omstandigheden geteeld 
worden te discrimineren. De lidstaten 
moeten bovendien maatregelen nemen die 
gericht zijn op omscholing van 
tabakstelers naar andere branches van 
landbouwproductie, door gebruik te 
maken van de middelen die beschikbaar 
zijn op grond van Verordening XXX 
(plattelandsontwikkeling).

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven 
in die mate te verminderen dat de 
additieven niet langer een kenmerkend 
aroma produceren. Het gebruik van voor 
de vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven moet worden 
toegestaan zolang dat niet resulteert in 
een kenmerkend aroma. De Commissie 
moet zorgen voor uniforme voorwaarden 
voor de toepassing van de bepaling inzake 
kenmerkende aroma's. Bij die 
besluitvorming moeten de lidstaten en de 
Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van
deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Schrappen

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22



PE507.956v03-00 10/43 AD\939865NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en 
doeltreffendheid ervan gewaarborgd is.

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten, om 
effectief te zijn, een groot en zichtbaar deel 
van de verpakking beslaan.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
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als "laag teergehalte", "light", "ultra-light",
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen",
"slim", namen, afbeeldingen en figuratieve 
of andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

als "laag teergehalte", "light", "ultra-light",
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere 
consumenten, moeten van sommige 
etiketteringsvereisten worden vrijgesteld 
zolang er zich geen aanzienlijke 
verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume of 
het consumptiepatroon bij jongeren betreft.
Voor de etikettering van die andere 
tabaksproducten moeten specifieke regels 
gelden. De zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten moeten van sommige 
etiketteringsvereisten worden vrijgesteld 
zolang er zich geen aanzienlijke 
verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume of 
het consumptiepatroon bij jongeren betreft.
Voor de etikettering van die andere 
tabaksproducten moeten specifieke regels 
gelden. De zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er worden grote hoeveelheden illegale 
producten, die niet aan de vereisten van 
Richtlijn 2001/37/EG voldoen, in de 
handel gebracht en er zijn aanwijzingen dat 
die hoeveelheden nog zullen toenemen.
Die producten ondergraven het vrije 
verkeer van legale producten en de door de 
wetgeving inzake bestrijding van het 
tabaksgebruik geboden bescherming.
Bovendien verplicht de FCTC de Unie om 
als onderdeel van een veelomvattend beleid 
ter bestrijding van het tabaksgebruik 
illegale producten te bestrijden. De 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
moeten daarom van een uniek en veilig 
merkteken worden voorzien en hun 
bewegingen moeten worden geregistreerd, 
zodat die producten in de Unie kunnen 
worden gevolgd en getraceerd en hun 
overeenstemming met deze richtlijn kan 
worden gecontroleerd en beter kan worden 
afgedwongen. Ook moeten 
veiligheidskenmerken worden ingevoerd 
die de verificatie van de authenticiteit van 
de producten zullen vergemakkelijken.

(26) Er worden grote hoeveelheden illegale 
producten, die niet aan de vereisten van 
Richtlijn 2001/37/EG voldoen, in de 
handel gebracht en er zijn aanwijzingen dat 
die hoeveelheden nog zullen toenemen.
Die producten ondergraven het vrije 
verkeer van legale producten en de door de 
wetgeving inzake bestrijding van het 
tabaksgebruik geboden bescherming.
Bovendien verplicht de FCTC de Unie om 
als onderdeel van een veelomvattend beleid 
ter bestrijding van het tabaksgebruik 
illegale producten te bestrijden. De 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
moeten daarom van een uniek en veilig 
merkteken worden voorzien en hun 
bewegingen moeten worden geregistreerd, 
zodat die producten in de Unie kunnen 
worden gevolgd en getraceerd en hun 
overeenstemming met deze richtlijn kan 
worden gecontroleerd en beter kan worden 
afgedwongen, om de illegale handel in 
tabaksproducten, met name aan de 
buitengrenzen van de Unie, aan banden te 
leggen. Ook moeten veiligheidskenmerken 
worden ingevoerd die de verificatie van de 
authenticiteit van de producten zullen 
vergemakkelijken. De Commissie en de 
lidstaten moeten er voorts op toezien dat 
maatregelen die op grond van deze 
richtlijn worden genomen niet op 
indirecte wijze leiden tot een toename van 
de illegale handel in tabaksproducten.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand geeft jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten 

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand, met inbegrip van 
verkoop via internet, en de gratis 
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en dreigt de naleving van de voorschriften 
van de wetgeving inzake bestrijding van 
het tabaksgebruik en met name in deze 
richtlijn te ondergraven. 
Gemeenschappelijke regels voor een 
kennisgevingssysteem zijn noodzakelijk 
om te waarborgen dat deze richtlijn haar 
volledige potentieel verwezenlijkt. De 
bepaling inzake de kennisgeving van 
grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand in deze richtlijn moet van 
toepassing zijn, onverminderd de 
kennisgevingsprocedure van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij. 
De verkoop van tabaksproducten op 
afstand door ondernemingen aan 
consumenten wordt verder 
gereglementeerd door Richtlijn 97/7/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op 
afstand gesloten overeenkomsten, die na 
13 juni 2014 zal worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten.

verstrekking van of de ruilhandel in 
tabaksproducten voor 
verkoopbevorderende doeleinden in de 
openbare ruimte geven jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten 
en dreigen de naleving van de 
voorschriften van de wetgeving inzake 
bestrijding van het tabaksgebruik en met 
name in deze richtlijn te ondergraven. Deze 
praktijken moeten derhalve worden 
verboden.

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd door middel van 
voorlichting en preventie, om te 
voorkomen dat mensen met roken 
beginnen. Het is daarom van belang dat de 
ontwikkelingen inzake nieuwsoortige 
tabaksproducten worden gevolgd. De 
producenten en importeurs moeten worden 
verplicht om kennis te geven van 
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toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, het 
identificeren van producten met 
kenmerkende aroma's of met een 
verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, en de methode om uit te maken 
of een tabaksproduct een kenmerkend 
aroma heeft, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, een 
verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen en in 
overeenstemming met de in artikel 21 
bedoelde procedure de methodologie 
vaststellen om de verhoogde toxiciteit en 
het niveau van de gebruikte verslavende 
additieven te bepalen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, -
consumptie en -regulering moet aan de 

Schrappen
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Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering 
en verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere 
tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten, 
en de herziening van het nicotinegehalte 
van nicotinehoudende producten. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale 
voorschriften te handhaven, moet worden

(40) Ten behoeve van een betere werking 
van de interne markt wordt het lidstaten 
niet toegestaan om voor alle producten die 
onder deze richtlijn vallen strengere 
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toegestaan dat voor alle producten te doen 
op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid. Een lidstaat moet ook 
worden toegestaan om voor alle producten 
strengere nationale voorschriften in te 
voeren om redenen die verband houden 
met de specifieke situatie van die lidstaat, 
en mits die voorschriften gerechtvaardigd 
zijn door de bescherming van de 
volksgezondheid. Strengere nationale 
voorschriften moeten noodzakelijk en 
evenredig zijn en mogen geen middel tot 
willekeurige discriminatie of een verkapte 
beperking van de handel tussen de 
lidstaten vormen. Strengere nationale 
voorschriften moeten vooraf aan de 
Commissie ter kennis worden gebracht en 
door haar worden goedgekeurd, waarbij 
zij rekening houdt met het hoge niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
dat deze richtlijn tot stand brengt.

nationale voorschriften in te voeren.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Een lidstaat die het noodzakelijk 
acht nationale en/of regionale bepalingen 
gericht op het behoud van traditionele 
tabaksplantages te behouden en/of in te 
voeren omdat de lidstaat terecht oordeelt 
dat de bevolking sociaal-economisch 
afhankelijk is van deze plantages, moet 
hiervoor toestemming krijgen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallende aspecten nationale 
wettelijke regelingen te handhaven of in 
te voeren die gelijkelijk van toepassing
zijn op alle producten, mits die 
verenigbaar zijn met het Verdrag en de 
integrale toepassing van deze richtlijn niet 
in gevaar brengen. Zo kunnen de lidstaten 
bijvoorbeeld voorschriften handhaven of 
invoeren die voorzien in de volledige 
standaardisatie van de verpakkingen van 
tabaksproducten, mits die voorschriften 
verenigbaar zijn met het Verdrag en met 
de WTO-verplichtingen en niet in de weg 
staan aan de integrale toepassing van 
deze richtlijn. Voor technische 
voorschriften is een voorafgaande 
kennisgeving vereist op grond van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij.

(41) Onder naleving van de bestaande 
regels voor de interne markt alsook met
het oog op een betere werking van de 
interne markt stellen lidstaten die
strengere nationale regels hanteren of 
invoeren op gebieden die buiten de 
werkingssfeer van deze richtlijn vallen, 
geen verbod of beperkingen in op de 
invoer, verkoop en het verbruik van tabak 
en aanverwante producten die in 
overeenstemming zijn met deze richtlijn.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Deze richtlijn mag er niet toe 
leiden dat de levensomstandigheden van 
bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn 
van de Europese tabaksteelt en die 
dikwijls in probleemgebieden wonen, erop 
achteruitgaan. Gelet op het feit dat 
uitsluitend beoogd wordt de stimulering 
van het verbruik van tabaksproducten te 
verminderen, moet bij elk besluit ten 
aanzien van de ingrediënten en additieven 
voldoende rekening worden gehouden met 
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de mogelijke sociaal-economische 
gevolgen hiervan voor de 
bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn 
van de tabaksteelt. De Europese 
tabaksteelt moet behouden blijven, omdat 
deze slechts een marginaal percentage 
van het verbruik in de Europese Unie 
dekt, maar daarentegen wel bijdraagt tot 
de economische stabiliteit in enkele 
Europese gebieden met weinig 
alternatieve productiemogelijkheden. De 
achteruitgang of de verdwijning van de 
tabaksteelt in de Europese Unie zou geen 
invloed hebben op het verbruik, omdat de 
invoer uit derde landen als gevolg 
daarvan zou toenemen, waardoor de 
kwaliteit zou achteruitgaan.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 
van die van tabak en die het resultaat is van 
een additief of combinatie van additieven, 
met inbegrip van maar niet enkel van fruit, 
specerijen, kruiden, alcohol, kandij, 
menthol of vanille, die kan worden 
waargenomen voor of bij het beoogde 
gebruik van het tabaksproduct;

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 
van die van tabak of menthol en die het 
resultaat is van een additief of combinatie 
van additieven, met inbegrip van maar niet 
enkel van fruit, specerijen, kruiden, 
alcohol, kandij of vanille, die kan worden 
waargenomen voor of bij het beoogde 
gebruik van het tabaksproduct;

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "geur- of smaakstof": een additief dat 
een geur en/of een smaak verleent;

(13) "geur- of smaakstof": een additief dat 
een geur en/of een smaak verleent maar 
dat niet noodzakelijk is voor de 
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vervaardiging van het tabaksproduct;

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "ingrediënt": een additief, tabak 
(bladeren en andere natuurlijke, 
getransformeerde of niet-
getransformeerde delen van de 
tabaksplant, met inbegrip van 
geëxpandeerde en gereconstitueerde 
tabak), en elke in een afgewerkt 
tabaksproduct aanwezige stof, met inbegrip 
van papier, filters, inkt, capsules en 
kleefstoffen;

(18) "ingrediënt": een additief en elke in 
een afgewerkt tabaksproduct aanwezige 
stof, met inbegrip van papier, filters, inkt, 
capsules en kleefstoffen;

Motivering

Tabaksbladeren moeten niet worden beschouwd als een ingrediënt omdat ze het 
hoofdbestanddeel van het product vormen en niet een toevoeging. In de huidige TPR 
(2001/37/EG) wordt tabak niet vermeld als ingrediënt.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) "natuurlijk bestanddeel": tabak 
(bladeren en andere natuurlijke, 
getransformeerde of niet-
getransformeerde delen van de 
tabaksplant, met inbegrip van 
geëxpandeerde en gereconstitueerde 
tabak);

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "maximumniveau" of 
"maximumgehalte": de maximale 
hoeveelheid of emissie van een stof in een 
tabaksproduct, ook als het nul is, gemeten 
in gram;

(19) "maximumniveau": de maximale 
hoeveelheid van een stof in een 
tabaksproduct, gemeten in gram;

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) "tabaksproducten": producten die 
kunnen worden gebruikt voor consumptie 
door consumenten en die, al is het slechts 
ten dele, bestaan uit tabak, ook indien 
genetisch gemodificeerd;

(34) "tabaksproducten": producten die 
kunnen worden gebruikt voor consumptie 
door consumenten en die, al is het slechts 
ten dele, bestaan uit tabak;

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) "imitatietabaksproducten": 
snoepgoed, snacks, speelgoed of andere 
voorwerpen in de vorm van 
tabaksproducten die aantrekkelijk kunnen 
zijn voor minderjarigen; deze producten 
worden verboden.

Motivering

Ingevolge artikel 16 van de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor 
de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC), die door de Europese Gemeenschap is 
geratificeerd tijdens de Conferentie van de Partijen op 30 juni 2005, dient de verkoop van 
tabaksproducten aan minderjarigen te worden uitgebannen door een verbod op 
imitatietabaksproducten. De EU-wetgeving moet worden afgestemd op de internationale 
verplichtingen.
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
vastgestelde maximumgehalten aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen.

2. De Commissie kan voorstellen doen om 
de in lid 1 vastgestelde maximumgehalten 
aan te passen, uitgaande van gedegen en 
onomstreden wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en internationaal 
overeengekomen normen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met internationaal 
overeengekomen normen op basis van 
gedegen en onomstreden wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en van de haar door de 
lidstaten ter kennis gebrachte gehalten kan 
de Commissie voorstellen doen tot 
vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en kolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

3. De Commissie kan voorstellen doen om 
de in lid 1 vastgestelde maximumgehalten
aan te passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen.

Motivering

Doel van dit amendement is om te voorkomen dat de Commissie en de lidstaten de 
maximumgehalten teer, nicotine en koolmonoxide en andere emissies door middel van 
gedelegeerde handelingen kunnen wijzigen zonder het Europees Parlement hierin te 
betrekken. Een wezenlijke wijziging van deze niveaus zou gevolgen kunnen hebben voor de 
teelt, met name waar het nicotine betreft, dat het meeste in Burley-tabak voorkomt. Dit geldt 
met name voor nicotine, een hoofdbestanddeel van Burley-tabak.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en 
aan te passen.

Schrappen
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie kan een negatieve lijst 
opstellen van additieven die voor de 
vervaardiging van tabaksproducten niet 
van wezenlijk belang zijn en die 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma. Het traditionele 
gebruik van menthol valt niet onder deze 
bepaling.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

1. De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met 
additieven waardoor een aroma ontstaat 
of vrijkomt dat niet overwegend dat van 
tabak of menthol is.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van suiker 
en andere additieven die voor de 
vervaardiging van tabaksproducten van 
wezenlijk belang zijn, niet verbieden; dit 
geldt in het bijzonder voor additieven die 
bedoeld zijn om de kwaliteit te verbeteren 
van tabak die onder ongunstige 
klimatologische omstandigheden en in 
achterstandsgebieden geteeld is.
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen of een 
tabaksproduct binnen de werkingssfeer van 
lid 1 valt. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

2. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal of een 
tabaksproduct binnen de werkingssfeer van 
lid 1 valt. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. De 
besluitvorming wordt ondersteund door 
een onafhankelijk panel.

De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandelingen uniforme regels 
vast met betrekking tot de procedures om 
uit te maken of een tabaksproduct binnen 
de werkingssfeer van lid 1 valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien uit de bij de toepassing van de 
leden 1 en 2 opgedane ervaring blijkt dat 
een bepaald additief of een combinatie 
daarvan doorgaans een kenmerkend 
aroma veroorzaakt als het in een grotere 
hoeveelheid of concentratie aanwezig is, 
is de Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om voor die additieven of 
combinatie van additieven die het 
kenmerkend aroma veroorzaken 
maximumniveaus vast te stellen.

Schrappen
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) additieven die emissies kleuren. c) additieven die emissies kleuren tenzij ze 
geen effect hebben op de gezondheid van 
de consument;

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) additieven die resulteren in een 
product met een kenmerkend aroma.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
geur- of smaakstoffen in de bestanddelen 
van tabaksproducten, zoals filters, papier, 
verpakkingen of capsules, en van alle 
technische elementen die de smaak of de 
intensiteit van de rook kunnen wijzigen.
Filters en capsules mogen geen tabak 
bevatten.

5. De lidstaten reglementeren het gebruik 
van geur- of smaakstoffen in de 
bestanddelen van tabaksproducten, zoals 
filters, papier, verpakkingen of capsules, en 
van alle technische elementen die de smaak 
of de intensiteit van de rook kunnen 
wijzigen. Filters en capsules mogen geen 
tabak bevatten.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op deze basis verbieden de lidstaten 
echter niet het in de handel brengen van 
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tabaksproducten met menthol, louter 
omdat deze mentholhoudend zijn.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Indien uit wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en de bij de toepassing 
van de leden 7 en 8 opgedane ervaring 
blijkt dat een bepaald additief of een 
bepaalde hoeveelheid daarvan bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct 
aanmerkelijk vergroten, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om voor die additieven maximumniveaus 
te bepalen.

Schrappen

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.
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Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen:

4. De Commissie is bevoegd voorstellen in 
te dienen:

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om de plaats, het formaat, de layout en 
het ontwerp van de in dit artikel bedoelde 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen, met inbegrip van het lettertype en 
de achtergrondkleur ervan.

Schrappen

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van rooktabak staan 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen. De 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen:

1. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van rooktabak staan 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen om het recht 
van de consument op gedegen informatie 
te waarborgen. De gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen:

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beslaan 75 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) staan bovenaan de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking, in dezelfde 
richting als eventuele andere informatie 
op de verpakking;

e) staan onder aan de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking;

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om:

3. De Commissie is bevoegd voorstellen in 
te dienen om:
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Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de plaats, het formaat, de layout, het 
ontwerp, de afwisseling en de afmetingen
van de gezondheidswaarschuwingen vast 
te stellen;

Schrappen

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in afwijking van artikel 7, lid 3, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
gezondheidswaarschuwingen bij de 
opening van de verpakkingseenheid aldus 
mogen worden gescheurd dat de grafische 
integriteit en de zichtbaarheid van de 
tekst, de foto's en de informatie over het 
stoppen met roken zijn gewaarborgd.

Schrappen

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde algemene 
waarschuwing beslaat 30 % van de 
buitenvoorkant of -achterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking. Dit percentage wordt 
verhoogd tot 32 % voor lidstaten met twee 
officiële talen en tot 35 % voor lidstaten 
met drie officiële talen.

2. De in lid 1 bedoelde algemene 
waarschuwing beslaat 30 % van de 
buitenvoorkant of -achterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking. Dit percentage wordt 
verhoogd tot 32 % voor lidstaten met twee 
officiële talen en tot 35 % voor lidstaten 
met meer dan twee officiële talen.
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Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële talen.

b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met meer dan twee
officiële talen.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 1 en 2 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen.

Schrappen
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Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verwijst naar een aroma, smaak, geur-
of smaakstoffen of andere additieven, of 
het ontbreken daarvan;

Schrappen

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op 
de vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen.

Motivering

De invoering van een verbod op dunne sigaretten heeft negatieve gevolgen voor de economie 
en veroorzaakt verliezen die niet in verhouding staan tot de eventuele gezondheidswinst.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op de verpakkingseenheid mogen 
de voor de vervaardiging van het product 
gebruikte tabakssoort en/of het land van 
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oorsprong van de tabak worden vermeld.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Schrappen

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld.
Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een opening die na de 
eerste opening opnieuw kan worden 
gesloten of verzegeld.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende vijf jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de 

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende tien jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de 
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leden 1 tot en met 8. leden 1 tot en met 8.

Motivering

Zie artikel 8, lid 3, van het FTCT-protocol om de illegale handel in tabaksproducten uit te 
bannen.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik,
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

De lidstaten reglementeren het in de 
handel brengen van tabak voor oraal 
gebruik onverminderd artikel 151 van de 
Akte van Toetreding van Oostenrijk, 
Finland en Zweden.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand

Verkoop van tabaksproducten via internet

Motivering

Het is lastig om leeftijdsbeperkingen op de verkoop van tabak via internet te handhaven. 
Bovendien zijn er problemen met illegaal adverteren op internet en niet-naleving van de 
bestaande regelgeving (bijvoorbeeld gezondheidswaarschuwingen). Zo worden jongeren 
aangespoord om te gaan roken en wordt het voor hen eenvoudiger om tabaksproducten te 
kopen. Derhalve moeten niet alleen grensoverschrijdende, maar alle verkopen via internet 
worden verboden. Negen lidstaten hebben dit reeds gedaan. Een Europees verbod zou de 
regelgeving harmoniseren en de handhaving eenvoudiger maken.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

De lidstaten verbieden de verkoop via 
internet van tabaksproducten op hun 
grondgebied.

a) de naam of handelsnaam en het 
permanente adres van de bedrijfsruimten 
van waaruit de tabaksproducten worden 
geleverd;
b) de datum waarop is begonnen met het 
aanbieden van tabaksproducten voor 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan het publiek door middel van diensten 
van de informatiemaatschappij; 
c) het adres van de daarvoor gebruikte 
website(s) en alle pertinente informatie 
die nodig is om de website(s) te 
identificeren.
2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten publiceren de volledige lijst van 
alle bij hen geregistreerde detaillisten 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG. 
Detaillisten mogen tabaksproducten 
slechts door middel van verkoop op 
afstand in de handel brengen vanaf het 
tijdstip waarop de naam van de detaillist 
in de betrokken lidstaten is gepubliceerd.
3. Indien dat nodig is om de naleving van 
de voorschriften te waarborgen en de
handhaving ervan te vergemakkelijken, 
mogen de lidstaten van bestemming eisen 
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dat de detaillist een natuurlijk persoon 
aanwijst die ervoor zorgt dat de 
tabaksproducten, voor zij de consument 
bereiken, in overeenstemming zijn met de 
nationale bepalingen die in de lidstaat van 
bestemming ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld.
4. Detaillisten die op afstand verkopen, 
zijn uitgerust met een 
leeftijdscontrolesysteem dat op het tijdstip 
van de verkoop nagaat of de koper de in 
de nationale wetgeving van de lidstaat van 
bestemming voorgeschreven 
minimumleeftijd heeft. De 
detailhandelaar of de aangewezen 
natuurlijke persoon deelt aan de bevoegde 
autoriteiten een beschrijving van de 
details en de werking van het 
leeftijdscontrolesysteem mee.
5. Persoonsgegevens van de consument 
worden enkel verwerkt overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG en worden niet 
bekendgemaakt aan de producent van 
tabaksproducten, aan ondernemingen die 
deel uitmaken van dezelfde groep 
ondernemingen of aan enige andere 
derde. Persoonsgegevens worden niet 
gebruikt of doorgegeven voor andere 
doelen dan deze aankoop. Dit geldt ook 
als de detaillist deel uitmaakt van een 
producent van tabaksproducten.

Motivering

Het is lastig om leeftijdsbeperkingen op de verkoop van tabak via internet te handhaven. 
Bovendien zijn er problemen met illegaal adverteren op internet en niet-naleving van de 
bestaande regelgeving (bijvoorbeeld gezondheidswaarschuwingen). Zo worden jongeren 
aangespoord om te gaan roken en wordt het voor hen eenvoudiger om tabaksproducten te 
kopen. Derhalve moeten niet alleen grensoverschrijdende, maar alle verkopen via internet 
worden verboden. Negen lidstaten hebben dit reeds gedaan. Een Europees verbod zou de 
regelgeving harmoniseren en de handhaving eenvoudiger maken.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verbieden op hun 
grondgebied het gratis of met korting 
verstrekken van tabaksproducten, alsmede 
het ruilen van geopende verpakkingen 
van tabaksproducten tegen een nieuwe, 
verzegelde verpakking, langs welke weg 
dan ook.

Motivering

Praktijken zoals het gratis verstrekken of ruilen van pakjes sigaretten in de openbare ruimte 
voor verkoopbevorderende doeleinden, zijn gericht op jongeren, en zijn derhalve 
onverdedigbaar.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten kennis geven van elk 
nieuwsoortig tabaksproduct dat zij in de 
betrokken lidstaten in de handel willen 
brengen. De kennisgeving wordt zes 
maanden voor de beoogde datum van het in 
de handel brengen in elektronische vorm 
ingediend en gaat vergezeld van een 
gedetailleerde beschrijving van het 
betrokken product en van informatie over 
de ingrediënten en de emissies 
overeenkomstig artikel 5. De producenten 
en importeurs die kennis geven van een 
nieuwsoortig tabaksproduct verstrekken de 
betrokken bevoegde autoriteiten ook:

1. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten kennis geven van elk 
nieuwsoortig tabaksproduct dat zij in de 
betrokken lidstaten in de handel willen 
brengen en van de producten waarover zij 
op basis van solide wetenschappelijk 
bewijsmateriaal willen beweren dat die 
minder schadelijk zijn of een kleiner 
risico inhouden dan traditionele 
tabaksproducten. De kennisgeving wordt 
zes maanden voor de beoogde datum van 
het in de handel brengen in elektronische 
vorm ingediend en gaat vergezeld van een 
gedetailleerde beschrijving van het 
betrokken product en van informatie over 
de ingrediënten en de emissies 
overeenkomstig artikel 5. De producenten 
en importeurs die kennis geven van een 
nieuwsoortig tabaksproduct verstrekken de 
betrokken bevoegde autoriteiten ook:
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Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:

Nicotinehoudende producten mogen 
slechts in de handel worden gebracht als zij 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG zijn 
toegelaten.

a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of
b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of 
c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.
2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.
3. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van nicotinehoudende 
producten met een nicotinegehalte onder 
de in lid 1 vermelde waarden staat de 
volgende gezondheidswaarschuwing:
Dit product bevat nicotine en kan uw 
gezondheid schaden.
4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:
a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
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percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële 
talen.
5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Motivering

Met uitzondering van tabaksproducten moeten nicotinehoudende producten, ongeacht hun 
nicotinegehalte, worden aangemerkt als farmaceutisch product. Artikel 18 van het voorstel 
van de Commissie draagt niet bij aan een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en 
is in strijd met artikel 168, lid 7 van het VWEU. Artikel 18, zoals voorgesteld door de 
Commissie, betekent een stap terug ten opzichte van de juridische bepalingen die in een 
aantal lidstaten van kracht zijn.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gezondheidswaarschuwing voldoet 
aan de vereisten van artikel 10, lid 4. Zij 
beslaat ten minste 30 % van de voorkant of 
achterkant van de verpakkingseenheid en 
van elke buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 32 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 35 % voor 
lidstaten met drie officiële talen.

3. De gezondheidswaarschuwing voldoet 
aan de vereisten van artikel 10, lid 4. Zij 
beslaat ten minste 30 % van de voorkant of 
achterkant van de verpakkingseenheid en 
van elke buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 32 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 35 % voor 
lidstaten met meer dan twee officiële talen.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [Publicatiebureau: 
gelieve de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn in te vullen].

2. De in artikel 6, lid 10, en artikel 14, lid 
9, bedoelde delegatie om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10,
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 6, lid 10, en artikel 14, lid 9, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
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Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4,
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 10, en
artikel 14, lid 9, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag geeft de Commissie in het 
bijzonder aan welke elementen vanwege de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke en 
technische kennis herzien of verder 
uitgewerkt dienen te worden, met inbegrip 
van de ontwikkeling van internationaal 
overeengekomen regels en normen 
betreffende producten, waarbij bijzondere 
aandacht dient te worden besteed aan:

In het verslag geeft de Commissie in het 
bijzonder aan welke elementen vanwege de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke en 
technische kennis herzien of verder 
uitgewerkt dienen te worden, met inbegrip 
van de ontwikkeling van internationaal 
overeengekomen regels en normen 
betreffende producten, en de sociaal-
economische gevolgen van de toepassing 
van deze richtlijn, waarbij bijzondere 
aandacht dient te worden besteed aan:
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Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de gevolgen voor de productie en de 
werkgelegenheid in de tabakssector, 
waarbij bijzondere aandacht aan kleine 
en middelgrote telers wordt besteed;

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de gevolgen die de richtlijn mogelijk 
heeft voor de Europese tabaksteelt.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen de invoer, de 
verkoop en het verbruik van tabaks- of 
aanverwante producten die aan deze 
richtlijn voldoen, niet verbieden of 
beperken.

1. De lidstaten mogen de invoer, de 
verkoop en het verbruik van tabaks- of 
aanverwante producten die aan deze 
richtlijn voldoen, niet verbieden of 
beperken. Tegelijkertijd moeten er 
maatregelen worden genomen ter 
beperking van de invoer van 
tabaksproducten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, ook vanuit derde 
landen.
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