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Ændringsforslag 155
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, som primært forbruges af 
ældre forbrugere, bør være undtaget fra 
visse mærkningskrav, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge. 
Mærkningen af disse andre tobaksvarer 
bør følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

(24) Det bør sikres, at sundhedsadvarslerne 
på røgfrie tobaksvarer er synlige. 
Advarslerne bør derfor anbringes på de to 
primære overflader på emballagen om 
røgfrie tobaksvarer.

Or. fi

Ændringsforslag 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, som primært forbruges af 
ældre forbrugere, bør være undtaget fra 
visse mærkningskrav, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.
Mærkningen af disse andre tobaksvarer 
bør følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak bør være underlagt de samme
mærkningskrav som cigaretter og 
rulletobak. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.
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emballagen om røgfrie tobaksvarer.

Or. en

Begrundelse

Al røgtobak bør være forsynet med kombinerede sundhedsadvarsler (dvs. 
billedsundhedsadvarsler og tekst).

Ændringsforslag 157
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, som primært forbruges af 
ældre forbrugere, bør være undtaget fra 
visse mærkningskrav, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge. 
Mærkningen af disse andre tobaksvarer 
bør følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

(24) Mærkning af anden røgtobak end 
cigaretter og rulletobak bør følge særlige 
regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

Or. en

Begrundelse

For at sikre et højt niveau af sundhedsbeskyttelse og en lige beskyttelse af alle forbrugere i 
EU bør anden røgtobak end cigaretter og rulletobak være underlagt samme mærkningskrav.

Ændringsforslag 158
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Betragtning 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, bør være undtaget fra visse 
mærkningskrav, så længe der ikke sker en 
væsentlig ændring i forholdene med 
hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge. 
Mærkningen af disse andre tobaksvarer bør 
følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, uanset om disse varer primært 
forbruges af ældre forbrugere eller ej, bør
ikke være undtaget fra visse 
mærkningskrav. Mærkningen af disse 
andre tobaksvarer bør følge særlige regler. 
Det bør sikres, at sundhedsadvarslerne på 
røgfrie tobaksvarer er synlige. Advarslerne 
bør derfor anbringes på de to primære 
overflader på emballagen om røgfrie 
tobaksvarer.

Or. el

Begrundelse

Dette direktiv giver en lige beskyttelse af alle forbrugere af tobaksvarer.

Ændringsforslag 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anden røgtobak end cigaretter og
rulletobak, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, bør være undtaget fra visse 
mærkningskrav, så længe der ikke sker en 
væsentlig ændring i forholdene med 
hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge. 
Mærkningen af disse andre tobaksvarer bør 
følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

(24) Anden røgtobak end cigaretter, 
rulletobak og vandpibetobak, som primært 
forbruges af ældre forbrugere, bør være 
undtaget fra visse mærkningskrav, så 
længe der ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge. 
Mærkningen af disse andre tobaksvarer bør 
følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

Or. ro
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Ændringsforslag 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne opererer med 
forskellige bestemmelser om 
minimumsantallet af cigaretter i en 
pakning. Disse bestemmelser bør bringes i 
overensstemmelse med hinanden for sikre 
frie varebevægelser for de pågældende 
produkter.

(25) Medlemsstaterne opererer med 
forskellige bestemmelser om 
minimumsantallet af cigaretter i en 
pakning. Disse bestemmelser bør bringes i 
overensstemmelse med hinanden for sikre 
frie varebevægelser for de pågældende 
produkter. Det er altafgørende, at det 
fælles indre marked ikke hæmmes af en 
lang række specifikke nationale regler.

Or. de

Ændringsforslag 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 
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flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre. Der bør tillige fastsættes 
bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det 
lettere at kontrollere produkters ægthed.

flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre. Endvidere bør både cigaretpakker 
og cigaretter være forsynet med en 
sikkerhedsfeature for at forebygge 
piratvirksomhed og den højere 
sundhedsrisiko for forbrugerne, som 
forfalskede cigaretter udgør.

Or. de

Ændringsforslag 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 
flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre. Der bør tillige fastsættes 
bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 
at kontrollere produkters ægthed.

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 
flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre. Der bør tillige fastsættes 
bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 
at kontrollere produkters ægthed.
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
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endvidere sikre, at eventuelle 
foranstaltninger, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, ikke indirekte fører til øget 
ulovlig handel med tobaksvarer.

Or. es

Ændringsforslag 163
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 
flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre. Der bør tillige fastsættes 
bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 
at kontrollere produkters ægthed.

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger og 
eventuel ydre transportemballage skal 
mærkes entydigt og sikkert, og flytning af 
dem registreres, således at disse produkter 
kan følges og spores i Unionen, og så deres 
overensstemmelse med dette direktiv kan 
overvåges og håndhæves bedre. Der bør 
tillige fastsættes bestemmelser om 
indførelse af sikkerhedsfeatures, som vil 
gøre det lettere at kontrollere produkters 
ægthed.

Or. en
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Ændringsforslag 164
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Der bør udvikles et interoperabelt 
følge- og sporingssystem ("tracking and 
tracing") og en fælles sikkerhedsfeature. 
I en indledende periode bør kun cigaretter 
og rulletobak være omfattet af reglerne 
vedrørende "tracking and tracing"-
systemet og sikkerhedsfeatures. Derved 
ville producenter af andre tobaksvarer 
kunne drage fordel af de erfaringer, der 
høstes i mellemtiden.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 165
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Der bør udvikles et interoperabelt 
følge- og sporingssystem ("tracking and 
tracing") og en fælles sikkerhedsfeature. I 
en indledende periode bør kun cigaretter 
og rulletobak være omfattet af reglerne 
vedrørende "tracking and tracing"-
systemet og sikkerhedsfeatures. Derved 
ville producenter af andre tobaksvarer 
kunne drage fordel af de erfaringer, der 
høstes i mellemtiden.

(27) Der bør udvikles et interoperabelt 
følge- og sporingssystem ("tracking and 
tracing") og en fælles sikkerhedsfeature.

Or. fi

Ændringsforslag 166
Renate Sommer
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Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Med henblik på at sikre 
uafhængighed og gennemsigtighed bør 
tobaksvarefabrikanterne pålægges at 
indgå aftaler om lagring af data med 
uafhængige tredjeparter under en ekstern 
revisors auspicier. Data vedrørende 
"tracking and tracing"-systemet bør 
holdes adskilt fra andre 
virksomhedsrelevante data og til enhver 
tid være under kontrol af og tilgængelige 
for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og Kommissionen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Med henblik på at sikre uafhængighed 
og gennemsigtighed bør
tobaksvarefabrikanterne pålægges at 
indgå aftaler om lagring af data med 
uafhængige tredjeparter under en ekstern 
revisors auspicier. Data vedrørende
"tracking and tracing"-systemet bør holdes 
adskilt fra andre virksomhedsrelevante data 
og til enhver tid være under kontrol af og 
tilgængelige for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

(28) Med henblik på at sikre uafhængighed 
og gennemsigtighed bør medlemsstaterne
pålægges at indgå aftaler om lagring af 
data med uafhængige tredjeparter under en
af Kommissionen udpeget ekstern revisors 
auspicier. Data vedrørende "tracking and 
tracing"-systemet bør holdes adskilt fra 
andre virksomhedsrelevante data og til 
enhver tid være under kontrol af og 
tilgængelige for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen. Medlemsstaterne bør sikre 
datalagerfaciliteters fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart.
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Or. en

Begrundelse

Fordi tobaksindustrien i lang tid har været involveret i cigaretsmugling, bør den ikke gives 
mulighed for at vælge datalagerfaciliteten eller revisoren for sporbarhedsdataene.

Ændringsforslag 168
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Med henblik på at sikre uafhængighed 
og gennemsigtighed bør
tobaksvarefabrikanterne pålægges at 
indgå aftaler om lagring af data med 
uafhængige tredjeparter under en ekstern 
revisors auspicier. Data vedrørende
"tracking and tracing"-systemet bør holdes 
adskilt fra andre virksomhedsrelevante data 
og til enhver tid være under kontrol af og 
tilgængelige for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

(28) Med henblik på at sikre uafhængighed 
og gennemsigtighed bør medlemsstaterne
pålægges at indgå aftaler om lagring af 
data med uafhængige tredjeparter under en
af Kommissionen udpeget ekstern revisors 
auspicier. Data vedrørende "tracking and 
tracing"-systemet bør holdes adskilt fra 
andre virksomhedsrelevante data og til 
enhver tid være under kontrol af og 
tilgængelige for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Tobaksindustrien har i lang tid været involveret i cigaretsmugling. Den bør således hverken 
kunne vælge datalagerfaciliteten eller den eksterne revisor. Medlemsstaterne bør vælge 
datalagerfaciliteten, mens Kommissionen bør vælge den eksterne revisor.

Ændringsforslag 169
Morten Messerschmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af (29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
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13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Forbuddet mod salg af tobak, der 
indtages oralt, bør opretholdes for at 
forhindre, at et produkt, som er 
vanedannende, har sundhedsskadelige 
virkninger og virker tiltrækkende på unge, 
indføres på det indre marked. For andre 
røgfrie tobaksvarer, som ikke 
masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Forbuddet mod salg af tobak, der 
indtages oralt, bør opretholdes, eftersom 
tobak, der indtages oralt, har vist sig at 
have færre sundhedsskadelige virkninger
end tobaksrygning. 

Or. en

Begrundelse

Snus, både i porøse breve og i portionsbreve, er mindre skadeligt end tobaksrygning, og EU 
bør således ikke modvirke brugen heraf. I henhold til EU's egen Videnskabelige Komité for 
Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici støtter de videnskabelige data ikke teorien om, at 
røgfrie tobaksvarer (f.eks. svensk snus) fører til rygning.

Ændringsforslag 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
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administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Forbuddet mod salg af tobak, der 
indtages oralt, bør opretholdes for at 
forhindre, at et produkt, som er 
vanedannende, har sundhedsskadelige 
virkninger og virker tiltrækkende på 
unge, indføres på det indre marked. For 
andre røgfrie tobaksvarer, som ikke 
masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Fastholder forbuddet mod tobak, 
der indtages oralt. Dette forbud bør 
imidlertid ikke omfatte traditionelle 
tobaksvarer, der indtages oralt, og som 
kan tillades af enkelte medlemsstater. For 
andre røgfrie tobaksvarer, som ikke 
masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

Or. en

Ændringsforslag 171
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Forbuddet mod salg af tobak, der 

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Medlemsstater og regioner i 
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indtages oralt, bør opretholdes for at
forhindre, at et produkt, som er 
vanedannende, har sundhedsskadelige 
virkninger og virker tiltrækkende på 
unge, indføres på det indre marked. For 
andre røgfrie tobaksvarer, som ikke 
masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

medlemsstaterne med en tradition for 
anvendelse af tobak, der indtages oralt,
skal have mulighed for at ansøge om en 
national eller regional undtagelse fra 
forbuddet af kulturelle eller historiske 
årsager. For andre røgfrie tobaksvarer, 
som ikke masseproduceres, vurderes 
strenge mærknings- og 
ingrediensbestemmelser at være 
tilstrækkelige som middel til at sikre, at 
markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

Or. sv

Begrundelse

Forbuddet mod tobaksvarer, der indtages oralt, er inkonsekvent og rammer bl.a. områder i 
hele Østersøområdet, der traditionelt har gjort brug af tobaksvarer, der indtages oralt.
Befolkningen i disse lande og regioner forstår ikke, hvorfor et produkt, der har været anvendt 
historisk og er en del af regionens kulturelle identitet, skal forbydes, navnlig når produktet er 
mindre sundhedsskadeligt end cigaretter.

Ændringsforslag 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Forbuddet mod salg af tobak, der 

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Forbuddet mod salg af tobak, der 
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indtages oralt, bør opretholdes for at 
forhindre, at et produkt, som er 
vanedannende, har sundhedsskadelige 
virkninger og virker tiltrækkende på unge, 
indføres på det indre marked. For andre 
røgfrie tobaksvarer, som ikke 
masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

indtages oralt, bør opretholdes for at 
forhindre, at et produkt, som er 
vanedannende, har sundhedsskadelige 
virkninger og virker tiltrækkende på unge, 
indføres på det indre marked. Eftersom 
tobak, der indtages oralt, ikke må 
markedsføres på det indre marked, er 
tobaksvarer, der indtages oralt, ikke 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, jf. dog artikel 15. For 
andre røgfrie tobaksvarer, som ikke 
masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

Or. en

Ændringsforslag 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) På grund af det generelle forbud 
mod salg af tobaksvarer, der indtages 
oralt (snus), i EU er der ikke nogen 
interesse på tværs af landegrænserne i at 
regulere indholdet i snus. Ansvaret for at 
regulere indholdet i snus påhviler de 
medlemsstater, hvor salg af snus er tilladt 
i medfør af artikel 151 i akten vedrørende 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.
Snus bør derfor undtages fra 
bestemmelserne i artikel 6 i dette direktiv.

Or. sv

Ændringsforslag 174
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29b) Salg og markedsføring af andre 
typer tobak, der indtages oralt, bør 
forbydes på hele EU's område. Forbuddet 
bør især omfatte tobak, som er bestemt til 
at tygges, såsom snus og tyggetobak. Det 
bør ligeledes omfatte snustobak, som er 
bestemt til at indsnuses gennem næsen.

Or. fi

Ændringsforslag 175
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som 
kan sikre, at dette direktivs fulde 
potentiale realiseres. Dette direktivs 
bestemmelser om anmeldelse af fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser bør 
finde anvendelse, uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester. 
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 

(30) Fjernsalg på tværs af grænser og 
internetsalg bør forbydes.
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aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder med virkning fra 
den 13. juni 2014.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse gælder det, at internetsalg af tobaksvarer på tværs 
af grænser fremmer spekulation i lavere priser, giver mulighed for ulovlig handel og primært 
benyttes af internetforhandlere til at drage fordel af medlemsstaternes forskellige 
skatteregler, hvorved medlemsstaternes indsats for at afskrække folk fra at ryge ved hjælp af 
høje afgifter undermineres.

Ændringsforslag 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som 
kan sikre, at dette direktivs fulde 
potentiale realiseres. Dette direktivs 
bestemmelser om anmeldelse af fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser bør 
finde anvendelse, uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester. 
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser og aktiviteter såsom gratis 
uddeling eller udveksling af tobaksvarer 
på offentlige steder i reklameøjemed letter 
adgangen til tobaksvarer for unge og kan 
potentielt underminere overholdelsen af de 
krav, der følger af lovgivningen om 
tobakskontrol og navnlig dette direktiv.
Disse typer salg og aktiviteter bør derfor 
forbydes.
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aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder med virkning fra 
den 13. juni 2014.

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 16.)

Ændringsforslag 177
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som 
kan sikre, at dette direktivs fulde 
potentiale realiseres. Dette direktivs 
bestemmelser om anmeldelse af fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser bør 
finde anvendelse, uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester. 
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder med virkning fra 
den 13. juni 2014.

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser bør forbydes, da det letter 
adgangen til tobaksvarer for unge og kan 
potentielt underminere overholdelsen af de 
krav, der følger af lovgivningen om 
tobakskontrol og navnlig dette direktiv.

Or. fi
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Ændringsforslag 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som 
kan sikre, at dette direktivs fulde 
potentiale realiseres. Dette direktivs 
bestemmelser om anmeldelse af fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser bør 
finde anvendelse, uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester. 
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder med virkning fra 
den 13. juni 2014.

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der indføres et forbud mod
fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser.

Or. pl

Ændringsforslag 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som 
kan sikre, at dette direktivs fulde 
potentiale realiseres. Dette direktivs 
bestemmelser om anmeldelse af fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser bør 
finde anvendelse, uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester.
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder med virkning fra den 
13. juni 2014.

(30) Internetsalg af tobaksvarer letter 
adgangen til tobaksvarer for unge og kan 
potentielt underminere overholdelsen af de 
krav, der følger af lovgivningen om 
tobakskontrol og navnlig dette direktiv, og 
bør derfor forbydes i overensstemmelse 
med retningslinjerne for gennemførelsen 
af rammekonventionen om tobakskontrol. 
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder med virkning fra den 
13. juni 2014.

Or. en

Begrundelse

Alt internetsalg af tobaksvarer bør forbydes. Ifølge Kommissionens konsekvensundersøgelse 
er internetbaseret salg på tværs af grænserne overvejende ulovligt, og retningslinjerne for 
gennemførelsen af artikel 13 i FCTC opfordrer til at forbyde alt internetsalg. Det er meget 
vanskeligt at sikre en effektiv alderskontrol på internettet.

Ændringsforslag 180
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som kan 
sikre, at dette direktivs fulde potentiale 
realiseres. Dette direktivs bestemmelser om 
anmeldelse af fjernsalg af tobaksvarer på 
tværs af grænser bør finde anvendelse, 
uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester. 
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder med virkning fra den 
13. juni 2014.

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som kan 
sikre, at dette direktivs fulde potentiale 
realiseres. Med revisionen af direktivet 
påbegyndes udarbejdelsen af en
lovgivning, der omfatter et totalforbud 
mod fjernsalg. Dette direktivs 
bestemmelser om anmeldelse af fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser bør 
finde anvendelse, uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester. 
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder med virkning fra den 
13. juni 2014.

Or. fi

Ændringsforslag 181
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/33/EF af 26. maj 2003 om 
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indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om reklame for tobaksvarer 
og sponsorering til fordel for disse 
forbyder allerede gratis uddeling af disse 
produkter i forbindelse med sponsorering 
af arrangementer. Dette direktiv, som 
regulerer aspekter vedrørende 
præsentation og salg af tobak og har til 
formål at opnå et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau og forebygge 
tobaksforbrug blandt unge, udvider 
anvendelsesområdet for forbuddet mod 
gratis uddeling til at omfatte offentlige 
steder og forbyder specifikt uddeling af 
trykt materiale, rabatkuponer og lignende 
særtilbud i pakker og emballager.

Or. es

Ændringsforslag 182
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør øge deres indsats for yderligere at 
kontrollere, forebygge og bekæmpe den 
ulovlige handel med tobaksvarer, der er 
fremstillet i tredjelande og er produceret 
uden de omfattende kontroller, der kræves 
af de europæiske producenter. Det er også 
på tide at bevæge sig i retning af en 
harmonisering af afgifter på tobaksvarer i 
alle EU's medlemsstater med henblik på 
at forhindre, at prisforskelle mellem 
staterne, navnlig i grænseoverskridende 
områder, fungerer som et incitament til 
tobaksforbrug, og med henblik på at 
besegle alle medlemsstaters forpligtelse i 
henhold til målene i dette direktiv.

Or. es



AM\935755DA.doc 23/72 PE510.712v01-00

DA

Ændringsforslag 183
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Betragtning 30 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30c) Medlemsstaterne anvender 
forskellige regler, der tillader, at 
detailhandlere og lokalt autoriserede 
sælgere reklamerer for og udstiller 
tobaksvarer i deres lokaler: De 
bestemmelser, der vedtages i visse
medlemsstater, og som forbyder udstilling 
på salgsstedet, bør udvides og anses som 
et nyttigt middel til at reducere
tobaksforbruget blandt unge.

Or. en

Begrundelse

Der anvendes strenge regler i medlemsstaterne vedrørende reklame for tobaksvarer.
Tobaksindustrien bliver stadig mere opfindsom, når det gælder om at udnytte de sidste 
resterende markedsføringsinstrumenter, idet dens udstillinger på slagsstedet bliver mere og 
mere kreative og attraktive. Forskning viser, at udstillinger på salgsstedet påvirker unges 
rygning direkte. Når forbuddet mod udstillinger på salgsstedet vedtages i medlemsstaterne, 
som det er tilfældet i Irland, kan det bidrage til at gøre det mindre attraktivt for unge at ryge.

Ændringsforslag 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 30 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30d) Gratis uddeling af tobaksvarer i 
reklameøjemed, der stadig anvendes i 
forbindelse med onlinedetailhandel og 
tolereres på visse offentlige steder i visse 
medlemsstater, bør forbydes.
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Or. en

Begrundelse

Reklamekampagner for tobaksvarer henvender sig primært til unge, idet tobaksvarerne 
uddeles gratis på offentlige steder, som f.eks. natklubber eller andre forlystelsessteder. Denne 
form for reklameuddeling af tobaksvarer bør forbydes.

Ændringsforslag 185
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses.
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører 
bør have pligt til at anmelde nye 
kategorier af tobaksvarer, uden at dette 
berører medlemsstaternes beføjelser til at 
forbyde eller godkende dem. 
Kommissionen bør følge udviklingen og 
fremlægge en rapport fem år efter fristen 
for gennemførelsen af dette direktiv, så 
det kan vurderes, hvorvidt det er 
nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses.
Direktivet har til formål at begrænse 
rygning og navnlig at afholde unge og 
andre fra at begynde at ryge. En udvidelse 
af markedet ved at give tilladelse til nye 
tobaksvarer bør derfor forbydes som 
værende i strid med direktivets formål.

Or. fi

Ændringsforslag 186
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
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forbruget af disse produkter bør begrænses.
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører 
bør have pligt til at anmelde nye 
kategorier af tobaksvarer, uden at dette 
berører medlemsstaternes beføjelser til at 
forbyde eller godkende dem. 
Kommissionen bør følge udviklingen og 
fremlægge en rapport fem år efter fristen 
for gennemførelsen af dette direktiv, så 
det kan vurderes, hvorvidt det er 
nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

forbruget af disse produkter bør begrænses.
Der bør derfor indføres et fuldstændigt 
forbud mod fremstilling og salg af alle
tobaksvarer i Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 187
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport 
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport 
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet med henblik på helt at 
forhindre, at der indføres nye kategorier 
af tobaksvarer på markedet.

Or. fi
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Ændringsforslag 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport 
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport 
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet. Børn og unge skal oplyses, da 
dette er den enkleste og mest effektive 
måde, hvorpå man kan afholde unge fra 
at begynde at ryge. Det bør også overvejes 
at oprette en fond, der finansieres af 
tobaksvarefabrikanterne, med det formål 
at finansiere antirygekampagner.
Medlemsstaterne bør harmonisere en 
lovlig mindstealder på 18 år for køb af 
tobaksvarer.

Or. pl

Ændringsforslag 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
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Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport 
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

Det er derfor vigtigt at fremme planer og 
kampagner med henblik på at oplyse om 
og skabe bevidsthed omkring rygningens 
alvorlige sundhedsmæssige virkninger og
følge udviklingen, for så vidt angår nye 
kategorier af tobaksvarer. Fabrikanter og 
importører bør have pligt til at anmelde nye 
kategorier af tobaksvarer, uden at dette 
berører medlemsstaternes beføjelser til at 
forbyde eller godkende dem. 
Kommissionen bør følge udviklingen og 
fremlægge en rapport fem år efter fristen 
for gennemførelsen af dette direktiv, så det 
kan vurderes, hvorvidt det er nødvendigt at 
foretage ændringer i direktivet.

Or. es

Begrundelse

Kampagner til oplysning og bevidstgørelse af offentligheden vil i højere grad fremme 
folkesundheden end indførelse af et forbud uden et videnskabeligt grundlag.

Ændringsforslag 190
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage hensyn til den 
mulighed, at nye tobaksvarer kan have en 
negativ indvirkning på befolkningens 
generelle sundhed på grund af 
massesubstitutionen af de varer, der 
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bruges af rygere, samt ikkerygeres 
ubetydelige brug af disse varer.
Kommissionen bør følge udviklingen
under hensyn til begge muligheder og 
fremlægge en rapport tre år efter fristen for 
gennemførelsen af dette direktiv, så det kan 
vurderes, hvorvidt det er nødvendigt at 
foretage ændringer i direktivet.

Or. el

Begrundelse

Kriteriet for udstedelse af en markedsføringstilladelse til nye tobaksvarer bør være 
indvirkningen på den generelle sundhed, således at man fremmer produkter, der har en reel 
chance for at mindske den negative indvirkning på befolkningens generelle sundhed.

Ændringsforslag 191
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at sikre lige konkurrencevilkår 
bør nye kategorier af tobaksvarer, der er 
tobaksvarer efter betydningen i dette 
direktiv, opfylde direktivets krav.

(32) Det er skadeligt og unødvendigt, at
nye kategorier af tobaksvarer, der er 
tobaksvarer efter betydningen i dette 
direktiv, indføres på markedet. Derfor er 
det ikke berettiget at tillade, at nye 
kategorier af tobaksvarer indføres på
markedet og godkendes. Tilladelse til nye 
kategorier af tobaksvarer er i strid med
direktivets grundlæggende målsætning 
om at mindske brugen af tobaksvarer.

Or. fi

Ændringsforslag 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Betragtning 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. De forskellige
medlemsstaters forskellige tilgange til 
regulering med henblik på at imødegå de 
potentielle sikkerhedsmæssige problemer i 
tilknytning til disse produkter indvirker 
negativt på det indre markeds funktion, 
især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. Medlemsstaterne har 
imidlertid forskellige tilgange til 
regulering, som undergraver det indre
marked, især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.
Der er behov for harmoniserede regler og 
i betragtning af disse produkters 
potentiale til at bidrage til at nedsætte den 
skadelige virkning, bør der være mulighed 
for et lempeligt regelsæt, der garanterer 
sikkerhed og kvalitet, og som er et 
kompromis mellem bestemmelserne om 
lægemidler og tobak.

Or. en

Ændringsforslag 193
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. De forskellige 
medlemsstaters forskellige tilgange til 
regulering med henblik på at imødegå de 
potentielle sikkerhedsmæssige problemer i 
tilknytning til disse produkter indvirker 
negativt på det indre markeds funktion, 
især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.

(33) Der er en stigende mængde
nikotinholdige produkter på markedet i 
Unionen, og e-cigaretter, som findes i 
mange forskellige varianter med 
varierende tekniske karakteristika, er 
særligt populære. Denne variation gør 
dem vanskelige at definere 
lovgivningsmæssigt og betyder, at de er 
omfattet af flere forskellige europæiske 
retssystemer, alt efter hvorvidt deres 
formål er at hjælpe folk med at holde op 
med at ryge, og hvorvidt de indeholder 
vanedannende stoffer, som f.eks. nikotin,
eller giftige kemikalier.
De forskellige medlemsstaters forskellige 
tilgange til regulering med henblik på at 
imødegå de potentielle sikkerhedsmæssige 
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problemer i tilknytning til disse nye 
produkter, som har været på markedet i 
mindre end 10 år, indvirker på det indre 
markeds funktion, især fordi disse 
produkter i vid udstrækning er genstand 
for fjernsalg på tværs af grænser, 
herunder via internettet.

Or. fr

Begrundelse

Selv om disse nye nikotinholdige produkters kvalitet og sikkerhed ikke kan garanteres fuldt 
ud, skal de fremstilles på en mere objektiv måde, da én ting er sikker: De er mindre giftige og 
medfører dermed en mindre sundhedsrisiko end almindelige cigaretter eller rulletobak.

Ændringsforslag 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. De forskellige 
medlemsstaters forskellige tilgange til 
regulering med henblik på at imødegå de 
potentielle sikkerhedsmæssige problemer i 
tilknytning til disse produkter indvirker 
negativt på det indre markeds funktion, 
især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.

(33) Der er nikotinholdige ikke-
tobaksprodukter på markedet i Unionen. 
De forskellige medlemsstaters forskellige 
tilgange til regulering med henblik på at 
imødegå de potentielle sikkerhedsmæssige 
problemer i tilknytning til disse produkter 
indvirker negativt på det indre markeds 
funktion, især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.

Or. it

Ændringsforslag 195
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. De forskellige 
medlemsstaters forskellige tilgange til 
regulering med henblik på at imødegå de 
potentielle sikkerhedsmæssige problemer i 
tilknytning til disse produkter indvirker 
negativt på det indre markeds funktion, 
især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. De forskellige 
medlemsstaters forskellige tilgange til 
regulering med henblik på at imødegå de 
potentielle sikkerhedsmæssige problemer i 
tilknytning til disse produkter indvirker 
negativt på det indre markeds funktion, 
især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.
E-cigaretter, hvor nikotinen optages i 
kroppen sammen med den luft, der 
inhaleres, bør behandles på lige fod med 
andre nikotinkilder, der optages i kroppen 
via den luft, der inhaleres.

Or. fi

Ændringsforslag 196
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. De forskellige 
medlemsstaters forskellige tilgange til 
regulering med henblik på at imødegå de 
potentielle sikkerhedsmæssige problemer i 
tilknytning til disse produkter indvirker 
negativt på det indre markeds funktion, 
især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. De forskellige 
medlemsstaters forskellige tilgange til 
regulering med henblik på at imødegå de 
potentielle sikkerhedsmæssige problemer i 
tilknytning til disse produkter indvirker 
negativt på det indre markeds funktion, 
især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.

Medlemsstaterne opkræver betragtelige 
skatteindtægter fra fremstillingen og 
salget af alle tobaksvarer, og 
medlemsstaterne bør derfor tilskyndes 
kraftigt til at bruge disse indtægter direkte 
på sundhedspleje og 
oplysningskampagner med henblik på at 
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oplyse unge borgere om rygningens 
alvorlige sundhedsrisici.

Or. en

Ændringsforslag 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Inden deres produkter kan 
godkendes til markedsføring, skal 
fabrikanter og distributører af e-cigaretter 
forelægge tilsynsmyndighederne en 
nøjagtig angivelse af deres produkters 
hovedingredienser (udtrykt i renhed, 
urenheder og stabilitet), som skal være 
synlig på emballagen i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 
om produktsikkerhed i almindelighed.
Pålidelige videnskabelige oplysninger om 
uskadeligheden af e-cigaretter er ligeledes 
afgørende for både forbrugerne og 
fabrikanterne eller distributørerne.
Kommissionen vil derfor anmode om en 
udtalelse fra Den Videnskabelige Komité 
for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS) inden for 24 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen og dens videnskabelige komitéer bør hurtigst muligt udarbejde en omfattende 
sikkerhedsrapport om de forskellige typer e-cigaretter, der er bragt i omsætning, og som ofte 
ikke er omfattet af nogen lovgivning.

Ændringsforslag 198
Renate Sommer
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Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter 
er allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters,
som hævdes at være gavnlige for 
menneskers sundhed, kvalitet, sikkerhed 
og virkning. Et betydeligt antal
nikotinholdige produkter, der hævedes at 
have disse egenskaber, er allerede blevet 
godkendt i henhold til dette regelsæt. 
Medlemsstaterne er forpligtede til at sikre, 
at nikotinholdige produkter, der ikke hører 
under direktiv 2001/83/EF, og som 
markedsføres på det fælles marked, 
overholder den relevante lovgivning, der 
er anført i [nyt] bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Det præciseres, at der bør anvendes en tostrenget strategi, hvad angår nikotinholdige 
produkter. De produkter, der ikke hører under direktiv 2001/83/EF, skal overholde den brede 
vifte af lovgivning, der er anført i [nyt] bilag IV.

Ændringsforslag 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. Det har imidlertid 
vist sig at være vanskeligt at måle 
frigivelse af nikotin, da denne afhænger 
af produkterne og deres anvendelse. At 
lade alle nikotinholdige produkter, uanset 
deres nikotinindhold, omfattes af direktiv 
2001/83/EF vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Der må kun gives tilladelse til markedsføring af nikotinholdige produkter til rygestopformål.
Det er meget vanskeligt at vurdere nikotinholdige produkters frigivelse af nikotin. Intensiv 
brug af nikotinholdige produkter med små mængder nikotin kan stadig føre til et betydeligt 
nikotinindtag. Alle nikotinholdige produkter bør således være omfattet af 
lægemiddellovgivningen. Det ville sikre de nikotinholdige produkters kvalitet, sikkerhed og 
effektivitet og lige vilkår for alle nikotinholdige produkter.
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Ændringsforslag 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At udelukke
nikotinholdige ikke-tobaksvarer, som er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, fra dette direktivs 
anvendelsesområde vil tydeliggøre 
retsstillingen, udligne indbyrdes forskelle 
mellem nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 18.)

Ændringsforslag 202
Frédérique Ries
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Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også visse nikotinholdige 
produkters, kvalitet, sikkerhed og virkning. 
Et betydeligt antal nikotinholdige 
produkter er allerede blevet godkendt 
under dette regelsæt. Der tages ved 
godkendelsen hensyn til nikotinindholdet i 
det pågældende produkt. Hvis de anvendes 
til lignende formål, vil det at lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

Or. fr

Begrundelse

I den forbindelse er nuancerne yderst vigtige. Kun visse produkter, der er omfattet af 
artikel 18, og som indeholder den rette mængde nikotin, bør betragtes som humanmedicinske 
lægemidler som defineret i direktiv 2001/83/EF, og deres markedsføring er betinget af en 
forhåndstilladelse. Andre produkter, der er omfattet af artikel 18, bør ligeledes være omfattet 
af både Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om 
produktsikkerhed i almindelighed og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 
6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler.
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Ændringsforslag 203
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Det er dog nødvendigt at skelne 
dem fra ikkefarmaceutiske nikotinholdige 
produkter, der er rettet mod rygere, og 
som primært ikke er beregnet til at 
standse brugen af tobak, men til at 
erstatte eksisterende tobaksvarer, og hvis 
indvirkning på befolkningens generelle 
sundhed adskiller sig stærkt fra 
indvirkningen af eksisterende 
tobaksvarer. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
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opfyldt.

Or. el

Begrundelse

Nikotinholdige produkter, der er rettet mod rygere og har til formål at gøre det nemmere at 
holde op med at ryge, bør behandles anderledes end ikkefarmaceutiske produkter, hvis formål 
er at erstatte eksisterende tobaksvarer, som har en langt mere skadelig virkning.

Ændringsforslag 204
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Alle nikotinholdige produkter bør 
behandles ens. De bør enten omfattes af 
dette direktiv eller, hvis det drejer sig om 
store doser, der anvendes til medicinske 
formål, af medlemsstatens 
lægemiddellovgivning. Medlemsstatens 
lægemiddellovgivning definerer 
grænserne for medicinsk anvendelse af 
nikotin i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. I forbindelse med 
præciseringen af nikotinindholdet bør 
mængden af nikotin beregnes som en 
daglig dosis og på baggrund af den 
højeste dosis.

Or. fi

Ændringsforslag 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 35
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter med et indhold 
af nikotin, der ligger under 
tærskelværdien i nærværende direktiv, 
således at forbrugerne gøres 
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er forbundet med det ændringsforslag, der lader alle producerede nikotinholdige 
produkter være omfattet af lægemiddellovgivningen. Når alle nikotinholdige produkter 
reguleres som lægemidler, uanset deres nikotinkoncentration, bliver denne bestemmelse om 
mærkning forældet.

Ændringsforslag 206
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for nikotinholdige 
produkter med et indhold af nikotin, der 
ligger under tærskelværdien i nærværende 
direktiv, således at forbrugerne gøres 
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for nikotinholdige 
produkter med et indhold af nikotin, der 
ligger under tærskelværdien i nærværende 
direktiv, således at forbrugerne gøres 
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici. Mærkningen af emballage 
bør svare til billedadvarslerne og den 
mærkning af emballage, der kræves for 
tobaksvarer i nærværende direktiv.

Or. fi

Ændringsforslag 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor
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Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for nikotinholdige 
produkter med et indhold af nikotin, der 
ligger under tærskelværdien i 
nærværende direktiv, således at 
forbrugerne gøres opmærksomme på 
potentielle sundhedsrisici.

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for nikotinholdige 
produkter med et indhold af nikotin, der 
ligger uden for anvendelsesområdet af
direktiv 2001/83/EF, således at 
forbrugerne gøres opmærksomme på 
potentielle sundhedsrisici, og 
medlemsstaterne bør være forpligtede til 
at sikre, at de nationale aldersgrænser for 
køb af nikotinholdige produkter er i 
overensstemmelse med dem, der gælder 
for salg af tobaksvarer.

Or. en

Begrundelse

Der bør opretholdes lige vilkår mellem aldersgrænserne for salg af henholdsvis 
nikotinholdige produkter og tobaksvarer, således at mindreårige forhindres i at købe begge 
produkter for første gang.

Ændringsforslag 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres
mærkningsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter med et indhold 
af nikotin, der ligger under 
tærskelværdien i nærværende direktiv,
således at forbrugerne gøres
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

(35) Der bør indføres bestemmelser om 
ingredienser, mærkning og beskrivelser
for nikotinholdige ikke-tobaksvarer, der er 
omfattet af nærværende direktiv, med 
henblik på at gøre forbrugerne
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

Or. it
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(Jf. ændringsforslag til artikel 18.)

Ændringsforslag 209
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) "produkt med nedsat risiko": 
ethvert produkt indeholdende tobak, som, 
når det markedsføres, i betydelig grad 
reducerer risikoen for sygdomme, der er 
forbundet med forbrug af konventionelle 
tobaksvarer; et produkt, der anvendes til 
at behandle afhængighed af 
tobaksforbrug, herunder rygestop, er ikke 
et produkt med nedsat risiko, hvis det er 
blevet godkendt som et lægemiddel.

Or. pt

Ændringsforslag 210
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med 
øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber og metoder til at fastslå, 
hvorvidt en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 211
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med
øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber og metoder til at fastslå,
hvorvidt en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 182/2011.

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber, bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. cs

Ændringsforslag 212
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med 
øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber og metoder til at fastslå, 
hvorvidt en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, bør Kommissionen 

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011.
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tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. pl

Begrundelse

Cigaretter med en kendetegnende aroma og smag blev populære (dvs. de udgør en betydelig 
del af tobaksvaremarkedet) i en mindre række EU-medlemsstater. I andre lande er 
aromatiserede cigaretter knap så populære, mens de i andre lande igen slet ikke findes. De 
foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, vil derfor ramme markederne i de lande, hvor 
aromatiserede cigaretter er populære, hårdest, mens de praktisk talt ikke ville have nogen 
virkning på andre medlemsstaters markeder. Denne foranstaltning er uforholdsmæssig og bør 
derfor fjernes.

Ændringsforslag 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med 
øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber og metoder til at fastslå, 
hvorvidt en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 182/2011.

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfattere.
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Ændringsforslag 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med øget 
toksicitet og vanedannende egenskaber og 
metoder til at fastslå, hvorvidt en 
tobaksvare har en kendetegnende aroma,
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011.

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med øget 
toksicitet og vanedannende egenskaber, bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. it

(Jf. ændring af artikel 6, stk. 2, afsnit 2.)

Ændringsforslag 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med
øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber og metoder til at fastslå, 
hvorvidt en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber og metoder til at fastslå, 
hvorvidt en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 182/2011.
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med forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. pl

Ændringsforslag 216
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især 
vedtagelse og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse 
af nøgleelementer i datalagringsaftaler 
med uafhængige tredjeparter, revision af 
visse undtagelser, der indrømmes for 
andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer, og 
fornyet stillingtagen til nikotinindholdet i 
nikotinholdige produkter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 

udgår
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rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Alle beslutninger i dette direktiv er yderst politiske beslutninger. Alle ændringer skal 
foretages efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især 
vedtagelse og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse 
af nøgleelementer i datalagringsaftaler 
med uafhængige tredjeparter, revision af 
visse undtagelser, der indrømmes for 
andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer, og 
fornyet stillingtagen til nikotinindholdet i 

udgår
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nikotinholdige produkter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 218
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet,
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse 
af nøgleelementer i datalagringsaftaler 
med uafhængige tredjeparter, revision af 
visse undtagelser, der indrømmes for 
andre tobaksvarer end cigaretter, 

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
af metoder til måling og fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet eller
vanedannende egenskaber. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.
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rulletobak og røgfrie tobaksvarer, og 
fornyet stillingtagen til nikotinindholdet i 
nikotinholdige produkter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. cs

Ændringsforslag 219
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse 
af nøgleelementer i datalagringsaftaler 
med uafhængige tredjeparter, revision af 

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer kan beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.
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visse undtagelser, der indrømmes for 
andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer, og 
fornyet stillingtagen til nikotinindholdet i 
nikotinholdige produkter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Begrundelse

Det er for tidligt at henvise til specifikke elementer inden for delegerede retsakter. Ved at 
bruge en generel formulering kan fremtidige ændringer af betragtningerne undgås.

Ændringsforslag 220
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet,

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
af metoder til måling af 
emissionsindholdet, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet eller
vanedannende egenskaber, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
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vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 221
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
af metoder til måling af 
emissionsindholdet, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet eller
vanedannende egenskaber, anvendelse af 
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ingredienser, der øger toksicitet,
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 222
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af maksimalgrænseværdierne 
for emissionsindholdet og metoder til 
måling heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af maksimalgrænseværdierne 
for emissionsindholdet og metoder til 
måling heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
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ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af nikotinindholdet i 
nikotinholdige produkter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 223
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling
heraf, fastsættelse af 

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
af metoder til måling af 
emissionsindholdet, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet eller
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maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet,
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

vanedannende egenskaber, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af maksimalgrænseværdierne 
for emissionsindholdet og metoder til 
måling heraf, fastsættelse af 

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af maksimalgrænseværdierne 
for emissionsindholdet og metoder til 
måling heraf, fastsættelse af 
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maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak, vandpibetobak og 
røgfrie tobaksvarer, og fornyet stillingtagen 
til nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. ro

Ændringsforslag 225
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af
maksimalgrænseværdierne for
emissionsindholdet og metoder til måling 

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af metoder til måling af
emissionsindholdet, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
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heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. es

Begrundelse

Tilpasningen af maksimalgrænseværdier for emissioner kan ikke betragtes som et teknisk 
aspekt, der kan løses ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
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retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af maksimalgrænseværdierne 
for emissionsindholdet og metoder til
måling heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især tilpasning 
af maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, metodologien for 
bestemmelse af, hvorvidt en tobaksvare 
har en kendetegnende aroma, anvendelse 
af sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse af 
nøgleelementer i datalagringsaftaler med 
uafhængige tredjeparter og revision af 
visse undtagelser, der indrømmes for andre 
tobaksvarer end cigaretter, rulletobak og 
røgfrie tobaksvarer. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. it

(Se ændringsforslagene til artikel 3, artikel 6, stk. 2, andet afsnit, og artikel 18.)

Ændringsforslag 227
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Direktivet bør have til formål at 
begrænse rygning, og det endelige mål 
bør være at stoppe rygning fuldstændigt i 
betragtning af de store og unødvendige 
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tab for folkesundheden og økonomien.

Or. fi

Ændringsforslag 228
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter.
Medlemsstaterne bør tillige have mulighed 
for at indføre strengere bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den enkelte medlemsstat,
forudsat at de pågældende bestemmelser er 
berettiget af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Strengere nationale 
bestemmelser bør være nødvendige og 
rimelige og ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Strengere nationale 
bestemmelser kræver forudgående 
anmeldelse til og godkendelse fra 
Kommissionen under hensyntagen til det 
høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og er nødvendige og rimelige og ikke
udgør et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne og ikke forvrider 
konkurrencen.

Or. el

Begrundelse

Formålet med direktivet er at harmonisere markedet for tobaksvarer og ikke at opsplitte det.
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Det bør også understreges, at beskyttelsen af folkesundheden er et nationalt ansvar.

Ændringsforslag 229
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. 
Medlemsstaterne bør tillige have mulighed 
for at indføre strengere bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på
produkter, der fremstilles eller sælges i 
den pågældende medlemsstat. 
Medlemsstaterne bør tillige have mulighed 
for at indføre strengere bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

Or. cs

Ændringsforslag 230
Martin Callanan
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Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til Kommissionen 
under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens beføjelser til at godkende eller afvise fremtidige nationale foranstaltninger er 
uhensigtsmæssige, eftersom de nationale foranstaltningers forenelighed med EU-lovgivningen 
skal afgøres af domstolene.

Ændringsforslag 231
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 40
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv. Et eksempel på 
et middel til vilkårlig forskelsbehandling 
er reglen om, at den overflade, der er 
dækket af advarsler, skal hæves mere end 
60 %. Formålet med dette direktiv er at 
indføre ensartede krav til emballering og 
etikettering, derfor bør der anvendes 
strenge kriterier for medlemsstaternes 
spillerum til at vedtage standarder, som 
afviger betydeligt fra de regler, der er 
fastsat i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 232
Renate Sommer
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Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til Kommissionen 
under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv og det fælles indre 
markeds principper og krav.

Or. de

Ændringsforslag 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Betragtning 40 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Enhver medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde og/eller indføre 
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nationale og/eller regionale 
foranstaltninger til bevarelse af 
traditionelle tobaksplantager af begrundet 
hensyn til socioøkonomisk afhængighed 
og arealudnyttelse, bør have tilladelse 
hertil.

Or. pt

Ændringsforslag 234
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette 
direktivs anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. 
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om 
standardisering af tobaksvarers 
emballage, forudsat at bestemmelserne er 
forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 
indskrænker anvendelsen af dette direktiv. 
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 235
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette 
direktivs anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare.
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om 
standardisering af tobaksvarers 
emballage, forudsat at bestemmelserne er 
forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 
indskrænker anvendelsen af dette direktiv. 
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

(41) Medlemsstaterne bør kunne indføre
strengere bestemmelser for tobaksvarer, 
når de finder det nødvendigt for at 
beskytte folkesundheden, forudsat at 
bestemmelserne ikke er omfattet af 
anvendelsesområdet for bestemmelserne i
dette direktiv. Hvis tobaksvarer eller 
tobaksrelaterede varer opfylder kravene i 
dette direktiv, må medlemsstaterne 
hverken forbyde eller begrænse import, 
salg eller forbrug af sådanne varer.

Or. de

Ændringsforslag 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
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lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare.
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om 
standardisering af tobaksvarers 
emballage, forudsat at bestemmelserne er 
forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 
indskrænker anvendelsen af dette direktiv.
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. Der 
kræves en forhåndsmeddelelse for tekniske 
forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

(Hvis tilsvarende ændringsforslag, der 
indfører standardiseret emballage, ikke 
vedtages, bør dette ændringsforslag 
bortfalde.)

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af standardiseret emballage bør være obligatorisk som angivet i andre 
ændringsforlag af samme forfattere.

Ændringsforslag 237
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
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aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. 
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om 
standardisering af tobaksvarers 
emballage, forudsat at bestemmelserne er 
forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 
indskrænker anvendelsen af dette direktiv. 
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. 
Medlemsstaterne ville derfor kunne 
opretholde eller indføre yderligere
bestemmelser, forudsat at bestemmelserne 
er forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 
indskrænker anvendelsen af dette direktiv. 
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

Or. el

Ændringsforslag 238
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. 
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om 
standardisering af tobaksvarers emballage, 
forudsat at bestemmelserne er forenelige 
med traktaten og med forpligtelser indgået 
i WTO og ikke indskrænker anvendelsen af 

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. 
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om
standardisering af tobaksvarers emballage, 
forudsat at bestemmelserne er forenelige 
med traktaten og med forpligtelser indgået 
i WTO og ikke indskrænker anvendelsen af 
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dette direktiv. Der kræves en 
forhåndsmeddelelse for tekniske forskrifter 
i henhold til Europa-parlamentets og 
Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 
om en informationsprocedure med hensyn 
til tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

dette direktiv. Der bør rettes særligt fokus 
på gennemførelsen af de i dette direktiv 
omhandlede obligatoriske billed- og 
tekstadvarsler og andre 
harmoniseringsbestemmelser, f.eks. 
vedrørende kakao. Der kræves en 
forhåndsmeddelelse for tekniske forskrifter 
i henhold til Europa-parlamentets og 
Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 
om en informationsprocedure med hensyn 
til tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

Or. fi

Ændringsforslag 239
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Hvis tobaksvarer eller lignende 
varer opfylder kravene i dette direktiv, må 
medlemsstaterne hverken forbyde eller på 
urimelig vis begrænse import, salg eller 
forbrug af disse varer. Fabrikanterne skal 
bevare et vist minimum af juridisk 
sikkerhed.

Or. de

Ændringsforslag 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Medlemsstaterne supplerer 
lovbestemmelserne i dette direktiv med 
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enhver foranstaltning til beskyttelse af 
EU-borgernes sundhed. Den gradvise 
harmonisering af beskatningen af 
tobaksvarer i Unionen og 
oplysningskampagner i medierne og for 
unge i uddannelsesinstitutioner er to 
vigtige redskaber til at beskytte unge mod 
farerne ved rygning.

Or. fr

Ændringsforslag 241
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør sikre, at 
personoplysninger kun behandles i 
overensstemmelse med de regler og 
garantier, der er fastsat ved Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger.

(42) Medlemsstaterne bør sikre, at 
personoplysninger kun behandles i 
overensstemmelse med de regler og 
garantier, der er fastsat ved Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Der bør ligeledes
tages hensyn til de nationale 
bestemmelser om databeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) Dette direktiv bør ikke medføre 
nogen forringelse af leveforholdene for de 
mennesker, der lever af tobaksdyrkning i 
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Europa, og som ofte lever i dårligt stillede 
områder. Da formålet med direktivet 
udelukkende er at begrænse 
tobaksforbruget, bør alle afgørelser 
vedrørende ingredienser og 
tilsætningsstoffer tage behørigt hensyn til 
de mulige socioøkonomiske konsekvenser 
for de grupper, der lever af 
tobaksdyrkning. Den europæiske 
tobaksdyrkningssektor bør beskyttes, da 
den kun tegner sig for en meget lille del af 
forbruget i EU og samtidig bidrager til 
den økonomiske stabilitet i visse 
europæiske regioner, hvor udvalget af 
alternative afgrøder er begrænset. En 
reduktion af eller et stop for 
tobaksdyrkningen i EU vil ikke have 
indflydelse på forbruget, men vil medføre 
en øget import fra tredjelande og en 
forringelse af kvalitetsstandarderne.

Or. es

Ændringsforslag 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret
(artikel 17). De forpligtelser, der pålægges 
fabrikanter, importører og distributører af 
tobaksvarer, er nødvendige for at forbedre 
det indre markeds funktion og samtidig 
sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau i 

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret for 
varemærkeindehavere (artikel 17). Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at de
forpligtelser, der pålægges fabrikanter, 
importører og distributører af tobaksvarer,
ikke kun sikrer et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau, men også 
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overensstemmelse med artikel 35 og 38 i 
Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder. Anvendelsen 
af dette direktiv bør ske under overholdelse 
af EU-lovgivningen og alle relevante 
internationale forpligtelser -

beskytter alle andre grundlæggende 
rettigheder og står i et rimeligt forhold til 
det indre markeds funktion. Anvendelsen 
af dette direktiv bør ske under overholdelse 
af EU-lovgivningen og alle relevante 
internationale forpligtelser -

Or. de

Ændringsforslag 244
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret
(artikel 17). De forpligtelser, der pålægges 
fabrikanter, importører og distributører af 
tobaksvarer, er nødvendige for at forbedre 
det indre markeds funktion og samtidig 
sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 35 og 38 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Anvendelsen 
af dette direktiv bør ske under 
overholdelse af EU-lovgivningen og alle 
relevante internationale forpligtelser -

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret
(artikel 17).

Or. de

Begrundelse

Den indgriben i varemærkereglerne, som er indeholdt i Kommissionens forslag, er på ingen 
måde nødvendig for at forbedre den måde, det indre marked fungerer på.
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Ændringsforslag 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret
(artikel 17). De forpligtelser, der pålægges 
fabrikanter, importører og distributører af 
tobaksvarer, er nødvendige for at forbedre 
det indre markeds funktion og samtidig 
sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 35 og 38 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Anvendelsen 
af dette direktiv bør ske under overholdelse 
af EU-lovgivningen og alle relevante 
internationale forpligtelser -

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret
(artikel 17). De forpligtelser, der pålægges 
fabrikanter, importører og distributører af 
tobaksvarer, er nødvendige for at forbedre 
det indre markeds funktion og samtidig 
sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 35 og 38 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Anvendelsen 
af dette direktiv bør ske under overholdelse 
af EU-lovgivningen og alle relevante 
internationale forpligtelser -

Medlemsstaterne bør respektere retten til 
ren luft i henhold til artikel 7, litra b), og 
artikel 12 i den internationale konvention 
om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder, hvori retten til sikre og sunde 
arbejdsvilkår og retten for alle til den 
højest opnåelige standard for fysisk og 
mental sundhed er anerkendt. Dette er 
formålet med artikel 37 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, i henhold til hvilket et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og forbedring af 
miljøkvaliteten skal integreres i Unionens 
politikker.

Or. en
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Forslag til direktiv
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Dette direktiv bidrager i høj grad til 
at beskytte EU-borgernes sundhed og 
velfærd ved at øge pålideligheden af de 
oplysninger, som forbrugerne modtager, 
og stræbe efter at tilvejebringe en bedre 
og mere objektiv videnskabelig 
dokumentation for, at tobaksforbrug er til 
skade for menneskers sundhed. Dets 
ikrafttræden vil derfor sandsynligvis 
reducere forbruget og kan have negative 
konsekvenser for tobaksdyrkere og nogle 
af de traditionelle industrier, der er 
forbundet med denne afgrøde, og som 
yder et vigtigt bidrag til 
bruttonationalproduktet i regionerne i 
Europas yderste periferi og områderne i 
tilbagegang. Med dette for øje bør de 
europæiske institutioner undersøge 
foranstaltninger med henblik på at 
fremme udvikling, omstilling eller 
indførelse af nye aktiviteter for personer i 
denne sektor og udvikle forskning i nye, 
ikkeskadelige måder at anvende denne 
afgrøde på.

Or. es


