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Amendement 155
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) De zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

Or. fi

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere 

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

sigaretten en shagtabaksproducten. De 
zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Alle voor roken bestemde tabaksproducten moeten voorzien zijn van gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen (d.w.z. waarschuwende afbeeldingen en tekst).

Amendement 157
Martina Anderson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Voor de etikettering van andere voor 
roken bestemde tabaksproducten dan 
sigaretten en shagtabaksproducten moeten 
specifieke regels gelden. De zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen op 
rookloze tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.
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tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Om een hoge mate van gezondheidsbescherming en een gelijke bescherming van alle 
consumenten in de EU te waarborgen, moeten voor andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en shagtabaksproducten dezelfde etiketteringsvereisten 
gelden.

Amendement 158
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten moeten niet van 
sommige etiketteringsvereisten worden 
vrijgesteld, ook al worden ze hoofdzakelijk 
gebruikt door oudere consumenten. De 
zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

Or. el
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Motivering

Deze richtlijn voorziet in gelijke bescherming voor alle tabaksconsumenten.

Amendement 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Andere tabaksproducten dan 
sigaretten en shagtabak, die vooral door 
oudere consumenten worden gebruikt, 
zouden moeten worden vrijgesteld van 
bepaalde eisen op het gebied van 
etikettering, voor zover zich geen 
belangrijke wijziging voordoet in de 
omstandigheden wat betreft het 
verkoopvolume en de of de manieren van 
gebruik onder jongeren. De etikettering 
van deze andere tabaksproducten zou aan 
specifieke regels / regelgeving moeten 
voldoen. De zichtbaarheid van 
waarschuwingen betreffende de 
gezondheidsrisico's van rookloze 
tabaksproducten dient te worden 
gewaarborgd. Daarom dienen de 
waarschuwingen op de twee belangrijkste 
oppervlakken van de verpakking voor 
rookloze tabaksproducten te worden 
aangebracht.

(24) Andere tabaksproducten dan 
sigaretten, shagtabak en waterpijptabak, 
die vooral door oudere consumenten 
worden gebruikt, zouden moeten worden 
vrijgesteld van bepaalde eisen op het 
gebied van etikettering, voor zover zich 
geen belangrijke wijziging voordoet in de 
omstandigheden wat betreft het 
verkoopvolume en de of de manieren van 
gebruik onder jongeren. De etikettering 
van deze andere tabaksproducten zou aan 
specifieke regels / regelgeving moeten 
voldoen. De zichtbaarheid van 
waarschuwingen betreffende de 
gezondheidsrisico's van rookloze 
tabaksproducten dient te worden 
gewaarborgd. Daarom dienen de 
waarschuwingen op de twee belangrijkste 
oppervlakken van de verpakking voor 
rookloze tabaksproducten te worden 
aangebracht.

Or. ro

Amendement 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten passen verschillende 
voorschriften toe met betrekking tot het 
minimumaantal sigaretten per verpakking.
Die voorschriften moeten op elkaar worden 
afgestemd om het vrije verkeer van de 
betrokken producten te waarborgen.

(25) De lidstaten passen verschillende 
voorschriften toe met betrekking tot het 
minimumaantal sigaretten per verpakking.
Die voorschriften moeten op elkaar worden 
afgestemd om het vrije verkeer van de 
betrokken producten te waarborgen. In 
beginsel is het absoluut noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat de werking van de 
interne markt niet door een grote 
verscheidenheid van bijzondere regels 
wordt belemmerd.

Or. de

Amendement 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

afgedwongen. Ook moeten 
sigarettenverpakkingen en de sigaretten 
zelf van onvervalsbare kenmerken worden 
voorzien om productpiraterij en 
bijkomende risico's voor de gezondheid 
van de consumenten als gevolg van 
vervalste sigaretten te voorkomen.

Or. de

Amendement 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commisse voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 163
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 164
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moet een interoperabel volg- en 
traceersysteem en een gemeenschappelijk 
veiligheidskenmerk worden ontwikkeld.
In een eerste fase moeten het volg- en 
traceersysteem en de 
veiligheidskenmerken enkel van 
toepassing zijn op sigaretten en 
shagtabak. Hierdoor zullen de 
producenten van andere tabaksproducten 
kunnen profiteren van de ervaringen die 
intussen zullen zijn opgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 165
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moet een interoperabel volg- en 
traceersysteem en een gemeenschappelijk 
veiligheidskenmerk worden ontwikkeld. In 
een eerste fase moeten het volg- en 
traceersysteem en de 
veiligheidskenmerken enkel van 
toepassing zijn op sigaretten en 
shagtabak. Hierdoor zullen de 
producenten van andere tabaksproducten 
kunnen profiteren van de ervaringen die 
intussen zullen zijn opgedaan.

(27) Er moet een interoperabel volg- en 
traceersysteem en een gemeenschappelijk 
veiligheidskenmerk worden ontwikkeld.

Or. fi
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Amendement 166
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om onafhankelijkheid en 
transparantie te waarborgen, moeten de 
producenten van tabaksproducten onder 
auspiciën van een externe auditor met 
onafhankelijke derden overeenkomsten 
voor de opslag van gegevens sluiten.
Gegevens met betrekking tot het volg- en 
traceersysteem moeten gescheiden worden 
gehouden van andere gegevens in 
verband met de onderneming en moeten 
voortdurend kunnen worden 
gecontroleerd door en te allen tijde 
toegankelijk zijn voor de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en de 
Commissie.

Schrappen

Or. de

Amendement 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om onafhankelijkheid en 
transparantie te waarborgen, moeten de 
producenten van tabaksproducten onder 
auspiciën van een externe auditor met 
onafhankelijke derden overeenkomsten 
voor de opslag van gegevens sluiten.
Gegevens met betrekking tot het volg- en 
traceersysteem moeten gescheiden worden 
gehouden van andere gegevens in verband 
met de onderneming en moeten 
voortdurend kunnen worden gecontroleerd 
door en te allen tijde toegankelijk zijn voor 

(28) Om onafhankelijkheid en 
transparantie te waarborgen, moeten de 
lidstaten onder auspiciën van een externe 
auditor, die moet worden aangesteld door 
de Commissie, met onafhankelijke derden 
overeenkomsten voor de opslag van 
gegevens sluiten. Gegevens met betrekking 
tot het volg- en traceersysteem moeten 
gescheiden worden gehouden van andere 
gegevens in verband met de onderneming 
en moeten voortdurend kunnen worden 
gecontroleerd door en te allen tijde 
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de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
en de Commissie.

toegankelijk zijn voor de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en de 
Commissie. De lidstaten zorgen ervoor dat 
de installaties voor gegevensopslag 
volledig transparant en te allen tijde 
volledig toegankelijk zijn voor de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de 
Commissie en de onafhankelijke derde.

Or. en

Motivering

Gezien haar lange geschiedenis van betrokkenheid bij de smokkel van sigaretten mag de 
tabaksindustrie niet in de gelegenheid worden gesteld het bedrijf voor gegevensopslag en de 
externe auditor voor de traceerbaarheidsgegevens te kiezen.

Amendement 168
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om onafhankelijkheid en 
transparantie te waarborgen, moeten de 
producenten van tabaksproducten onder 
auspiciën van een externe auditor met 
onafhankelijke derden overeenkomsten 
voor de opslag van gegevens sluiten.
Gegevens met betrekking tot het volg- en 
traceersysteem moeten gescheiden worden 
gehouden van andere gegevens in verband 
met de onderneming en moeten 
voortdurend kunnen worden gecontroleerd 
door en te allen tijde toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
en de Commissie.

(28) Om onafhankelijkheid en 
transparantie te waarborgen, moeten de 
lidstaten onder auspiciën van een externe 
auditor, die moet worden aangesteld door 
de Commissie, met onafhankelijke derden 
overeenkomsten voor de opslag van 
gegevens sluiten. Gegevens met betrekking 
tot het volg- en traceersysteem moeten 
gescheiden worden gehouden van andere 
gegevens in verband met de onderneming 
en moeten voortdurend kunnen worden 
gecontroleerd door en te allen tijde 
toegankelijk zijn voor de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en de 
Commissie.

Or. en

Motivering

De tabaksindustrie heeft een lange geschiedenis van medeplichtigheid aan sigarettensmokkel.
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Zij zou daarom niet in staat moeten worden gesteld om het gegevensopslagbedrijf of de 
externe auditor te kiezen. De lidstaten zouden het gegevensopslagbedrijf moeten kiezen en de 
Commissie de externe auditor.

Amendement 169
Morten Messerschmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod 
om tabak voor oraal gebruik te verkopen, 
moet worden gehandhaafd om te 
vermijden dat een product op de interne 
markt wordt gebracht dat verslavend is, 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
heeft en voor jongeren aantrekkelijk is. 
Voor andere rookloze tabaksproducten die 
niet voor de massamarkt bestemd zijn, 
wordt een strenge regeling inzake 
etikettering en ingrediënten geacht te 
volstaan om een groei van de markt die 
verder gaat dan het traditionele gebruik in 
te dammen.

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod 
om tabak voor oraal gebruik te verkopen, 
moet worden opgeheven, aangezien is 
bewezen dat tabak voor oraal gebruik 
minder gevolgen voor de gezondheid heeft 
dan het roken van tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Tabak voor oraal gebruik, zowel los als in porties, is minder schadelijk dan tabak die wordt 
gerookt en de EU zou het gebruik ervan daarom niet moeten ontmoedigen. Bovendien heeft 
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het eigen Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) van de EU 
geconcludeerd dat de wetenschappelijke gegevens "de theorie dat rookloze tabak (d.w.z. 
Zweedse tabak voor oraal gebruik ("snus") leidt tot roken nauwelijks ondersteunen".

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod
om tabak voor oraal gebruik te verkopen,
moet worden gehandhaafd om te vermijden 
dat een product op de interne markt wordt 
gebracht dat verslavend is, schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid heeft en 
voor jongeren aantrekkelijk is. Voor 
andere rookloze tabaksproducten die niet 
voor de massamarkt bestemd zijn, wordt 
een strenge regeling inzake etikettering en 
ingrediënten geacht te volstaan om een 
groei van de markt die verder gaat dan het 
traditionele gebruik in te dammen.

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod
op tabaksproducten voor oraal gebruik 
moet worden gehandhaafd, maar een 
dergelijk verbod zou niet van invloed 
mogen zijn op historisch traditionele 
tabaksproducten voor oraal gebruik, die 
mogelijk door de individuele lidstaten 
worden toegestaan. Voor andere rookloze 
tabaksproducten die niet voor de 
massamarkt bestemd zijn, wordt een 
strenge regeling inzake etikettering en 
ingrediënten geacht te volstaan om een 
groei van de markt die verder gaat dan het 
traditionele gebruik in te dammen.

Or. en
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Amendement 171
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod 
om tabak voor oraal gebruik te verkopen, 
moet worden gehandhaafd om te 
vermijden dat een product op de interne 
markt wordt gebracht dat verslavend is, 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
heeft en voor jongeren aantrekkelijk is. 
Voor andere rookloze tabaksproducten die 
niet voor de massamarkt bestemd zijn, 
wordt een strenge regeling inzake 
etikettering en ingrediënten geacht te 
volstaan om een groei van de markt die 
verder gaat dan het traditionele gebruik in 
te dammen.

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Lidstaten en 
regio's in lidstaten waar traditioneel tabak 
voor oraal gebruik wordt gebruikt, worden 
in de gelegenheid gesteld om een 
nationale of regionale afwijking van dat 
verbod aan te vragen op culturele of 
historische gronden. Voor andere rookloze 
tabaksproducten die niet voor de 
massamarkt bestemd zijn, wordt een 
strenge regeling inzake etikettering en 
ingrediënten geacht te volstaan om een 
groei van de markt die verder gaat dan het 
traditionele gebruik in te dammen.

Or. sv

Motivering

Het verbod op tabak voor oraal gebruik is inconsistent en treft onder andere gebieden rond 
de hele Baltische Zee waar traditioneel tabak voor oraal gebruik wordt gebruikt, Het grote 
publiek in deze landen en regio's begrijpt niet waarom een product dat sinds mensenheugenis 
wordt gebruikt en deel uitmaakt van de culturele regionale identiteit, verboden moet worden, 
vooral omdat het gaat om een product dat minder schadelijk is voor de gezondheid dan 
sigaretten.
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Amendement 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod 
om tabak voor oraal gebruik te verkopen, 
moet worden gehandhaafd om te vermijden 
dat een product op de interne markt wordt 
gebracht dat verslavend is, schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid heeft en voor 
jongeren aantrekkelijk is. Voor andere 
rookloze tabaksproducten die niet voor de 
massamarkt bestemd zijn, wordt een 
strenge regeling inzake etikettering en 
ingrediënten geacht te volstaan om een 
groei van de markt die verder gaat dan het 
traditionele gebruik in te dammen.

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod 
om tabak voor oraal gebruik te verkopen, 
moet worden gehandhaafd om te vermijden 
dat een product op de interne markt wordt 
gebracht dat verslavend is, schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid heeft en voor 
jongeren aantrekkelijk is. Aangezien het 
verboden is tabak voor oraal gebruik in de 
handel te brengen op de interne markt, 
moeten tabaksproducten voor oraal 
gebruik van de toepassing van deze 
richtlijn worden uitgezonderd, met 
uitzondering van artikel 15. Voor andere 
rookloze tabaksproducten die niet voor de 
massamarkt bestemd zijn, wordt een 
strenge regeling inzake etikettering en 
ingrediënten geacht te volstaan om een 
groei van de markt die verder gaat dan het 
traditionele gebruik in te dammen.

Or. en

Amendement 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Aangezien er een algemeen 
verbod geldt op de verkoop van tabak voor 
oraal gebruik ("snus") in de EU, bestaat 
er geen grensoverschrijdend belang om de 
inhoud van snus te reguleren. De 
verantwoordelijkheid voor de regulering 
van de inhoud van snus ligt dan ook bij de 
lidstaat waar de verkoop van snus is 
toegestaan overeenkomstig artikel 151 
van de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden. Snus 
moet derhalve worden uitgezonderd van 
het bepaalde in artikel 6 van deze 
richtlijn.

Or. sv

Amendement 174
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) De verkoop en het in de handel 
brengen van andere soorten tabak voor 
oraal gebruik dient op het gehele 
grondgebied van de Unie te worden 
verboden. Dit verbod moet met name 
gelden voor tabak die bestemd is om te 
worden gekauwd, zoals "snus" en 
pruimtabak; het moet eveneens van 
toepassing zijn op snuiftabak die bestemd 
is om te worden opgesnoven.

Or. fi

Amendement 175
Martina Anderson
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) De grensoverschrijdende verkoop en 
verkoop via internet zouden moeten 
worden verboden.

Or. en

Motivering

Volgens de effectbeoordeling van de Commissie bevordert de grensoverschrijdende verkoop 
van tabaksproducten via het internet de speculatie op lagere prijzen, maakt het illegale 
handel mogelijk en wordt het hoofdzakelijk door internetverkopers gebruikt om te profiteren 
van de verschillen tussen de belastingstelsels van de lidstaten, waardoor de pogingen van die 
lidstaten om het roken te ontmoedigen met hoge belastingen worden ondermijnd.
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Amendement 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand, evenals praktijken van 
gratis verstrekking of ruil van 
tabaksproducten voor reclamedoeleinden 
in openbare gelegenheden, geeft jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten 
en dreigt de naleving van de voorschriften 
van de wetgeving inzake bestrijding van 
het tabaksgebruik en met name in deze 
richtlijn te ondergraven. Hieraan moet 
daarom een einde worden gemaakt.

Or. it

(Vgl. amendementen op artikel 16.)
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Amendement 177
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand dient te worden verboden 
omdat hij jongeren gemakkelijker toegang 
tot tabaksproducten geeft en dreigt de 
naleving van de voorschriften van de 
wetgeving inzake bestrijding van het 
tabaksgebruik en met name in deze 
richtlijn te ondergraven.

Or. fi

Amendement 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand geeft jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten 
en dreigt de naleving van de voorschriften 
van de wetgeving inzake bestrijding van 
het tabaksgebruik en met name in deze 
richtlijn te ondergraven. Er wordt een 
verbod ingevoerd op grensoverschrijdende 
verkopen van tabaksproducten op afstand.

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) De verkoop van tabak via het internet
geeft jongeren gemakkelijker toegang tot 
tabaksproducten en dreigt de naleving van 
de voorschriften van de wetgeving inzake 
bestrijding van het tabaksgebruik en met 
name in deze richtlijn te ondergraven en 
moet daarom worden verboden, in 
overeenstemming met de 
uitvoeringsrichtlijnen van de
Kaderovereenkomst voor de bestrijding 
van tabaksgebruik. De verkoop van 
tabaksproducten op afstand door 
ondernemingen aan consumenten wordt 
verder gereglementeerd door Richtlijn 
97/7/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op 
afstand gesloten overeenkomsten, die na 
13 juni 2014 zal worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten.

Or. en

Motivering

Alle verkoop van tabak via het internet zou moeten worden verboden. Uit de effectbeoordeling 
van de Commissie blijkt dat grensoverschrijdende verkoop voor het grootste deel illegaal is 
en in de richtlijnen voor de tenuitvoerlegging van artikel 13 van het FCTC wordt aanbevolen 
alle verkoop via het internet te verbieden. Effectieve leeftijdscontrole is online erg moeilijk te 
bewerkstelligen.
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Amendement 180
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi
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Amendement 181
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commisse voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Richtlijn 2003/33/EG inzake de 
reclame en sponsoring van 
tabaksproducten verbiedt reeds de gratis 
verspreiding van deze producten in het 
kader van de sponsoring van 
evenementen. Deze richtlijn, aangaande 
aspecten van de presentatie en de verkoop 
van tabak en waarmee wordt beoogd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van een 
hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid en de preventie van 
roken onder jongeren, breidt het verbod 
op de gratis verspreiding uit tot openbare 
ruimtes en verbiedt uitdrukkelijk de 
verspreiding van gedrukte media of 
kortingsbonnen en vergelijkbare 
aanbiedingen binnen de pakjes of 
verpakkingen.

Or. es

Amendement 182
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commisse voorgestelde tekst Amendement

(30 ter) De Europese Commissie en de 
lidstaten moeten meer inspanningen 
leveren ter verbetering van de controle, de 
voorkoming en bestrijding van de illegale 
handel van in derde landen 
geproduceerde tabaksfabrikaten, die 
worden geproduceerd zonder de 
uiteenlopende vereisten waaraan de 
Europese producenten dienen te voldoen.
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Evenzo is het wenselijk om toe te werken 
naar een harmonisering van de 
belastingheffing over tabaksfabrikaten in 
alle lidstaten van de Unie, om te 
voorkomen dat de prijsverschillen tussen 
lidstaten, met name in de grensstreken, 
een consumptie stimulerende werking 
hebben en om de gehechtheid van alle 
lidstaten aan de doelstellingen van deze 
richtlijn te bevestigen.

Or. es

Amendement 183
Martina Anderson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 quater) De lidstaten passen 
verschillende regels toe als het gaat om 
het toestaan van reclame voor en 
uitstalling van tabaksproducten door 
detaillisten en lokaal geautoriseerde 
verkopers in hun eigen ruimten: de 
bepalingen in bepaalde lidstaten die 
uitstallingen bij verkooppunten verbieden, 
zouden moeten worden uitgebreid en 
nuttig moeten worden geacht voor het 
terugdringen van tabaksgebruik onder 
jongeren.

Or. en

Motivering

Er worden in de lidstaten strenge regels toegepast met betrekking tot reclame voor 
tabaksproducten. De tabaksindustrie wordt steeds innovatiever met de laatste 
marketingmiddelen die zij nog heeft, waardoor de uitstalling bij verkooppunten steeds 
creatiever en aantrekkelijker wordt. Onderzoek wijst uit dat de uitstalling bij verkooppunten 
rechtstreeks van invloed is op het rookgedrag van jongeren. Als de overige lidstaten net als 
Ierland een verbod aannemen op uitstallingen bij verkooppunten, kan dit helpen roken minder 
aantrekkelijk te maken voor jongeren.
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Amendement 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 quinquies) Vrije verspreiding van 
tabaksproducten als promotiemiddel, 
zoals dat nog steeds gebeurt via online 
handel of wordt getolereerd in sommige 
openbare ruimten in sommige lidstaten, 
moet worden verboden.

Or. en

Motivering

Jongeren vormen de voornaamste doelgroep voor reclamecampagnes die tabaksproducten 
promoten door middel van vrije verspreiding in openbare ruimten, zoals nachtclubs en andere 
uitgaansgelegenheden. Dergelijke verspreidingen van tabaksproducten ter promotie moeten 
worden verboden.

Amendement 185
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. De richtlijn heeft ten 
doel het roken terug te dringen en met 
name jongeren en anderen ervan te 
weerhouden met roken te beginnen. Een 
uitbreiding van de markt door de toelating
van nieuwe tabaksproducten dient te 
worden verboden, aangezien zij in strijd is 
met het doel van deze richtlijn.
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ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar 
na de datum van omzetting van deze 
richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

Or. fi

Amendement 186
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige 
tabaksproducten, onverminderd de 
bevoegdheid van de lidstaten om die 
producten te verbieden of toe te staan. De 
Commissie moet de ontwikkelingen 
volgen en moet vijf jaar na de uiterste 
datum voor de omzetting van deze 
richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Daarom zou de 
productie en verkoop van alle
tabaksproducten volledig moeten worden
verboden in de Europese Unie.

Or. en

Amendement 187
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31



PE510.712v01-00 28/77 AM\935755NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de datum van omzetting van deze richtlijn 
een verslag indienen om te beoordelen of 
wijzigingen van de richtlijn noodzakelijk 
zijn.

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de datum van omzetting van deze richtlijn 
een verslag indienen teneinde te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn om volledig te 
voorkomen dat nieuwsoortige 
tabaksproducten in de handel worden 
gebracht.

Or. fi

Amendement 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
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ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de datum van omzetting van deze richtlijn 
een verslag indienen om te beoordelen of 
wijzigingen van de richtlijn noodzakelijk 
zijn.

ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de datum van omzetting van deze richtlijn 
een verslag indienen om te beoordelen of 
wijzigingen van de richtlijn noodzakelijk 
zijn. Er dient voorlichting te worden 
gegeven aan kinderen en jongeren, omdat 
dit de eenvoudigste en meest effectieve 
manier is om te voorkomen dat jonge 
mensen verslaafd raken. Ook dient de 
oprichting van een fonds, gefinancierd 
door producenten van tabaksproducten, te 
worden overwogen, waaruit 
antirookcampagnes zullen worden 
gefinancierd. De minimumleeftijd voor 
het kopen van tabaksproducten dient in 
alle lidstaten te worden vastgesteld op 
18 jaar.

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commisse voorgestelde tekst Amendement

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang voorlichtings- en 
bewustmakingsprogramma's en 
campagnes op te zetten betreffende de
ernstige gevolgen van roken voor de 
gezondheid en de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten te volgen.
De producenten en importeurs moeten 
worden verplicht om kennis te geven van 
nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de uiterste datum voor de omzetting van 
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deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

Or. es

Motivering

Uit het oogpunt van de volksgezondheid zijn voorlichtings- en bewustmakingscampagnes 
doeltreffender dan loutere vanuit wetenschappelijk oogpunt ongefundeerde 
verbodsmaatregelen.

Amendement 190
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. Daarbij moeten de lidstaten 
rekening houden met de mogelijkheid dat 
nieuwe tabaksproducten negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
gezondheid van de bevolking als geheel of 
de mogelijkheid dat nieuwe 
tabaksproducten de schade voor de 
gezondheid van de bevolking als geheel 
kunnen beperken als gevolg van de 
massale vervanging van producten die 
door rokers worden gebruikt en het te 
verwaarlozen gebruik van deze producten 
door niet-rokers. De Commissie moet met 
beide mogelijkheden in het achterhoofd
de ontwikkelingen volgen en moet drie jaar 
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na de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

Or. el

Motivering

Als criterium voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen van nieuwe 
tabaksproducten moeten de gevolgen voor de gezondheid als geheel worden genomen, met als 
gevolg dat een stimulans wordt gegeven aan producten die een zeer goede kans maken om de 
negatieve gevolgen voor de gezondheid van de bevolking als geheel te beperken.

Amendement 191
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Om een gelijk speelveld te 
waarborgen, moeten nieuwsoortige 
tabaksproducten, die tabaksproducten in de 
zin van deze richtlijn zijn, aan de vereisten 
van deze richtlijn voldoen.

(32) Het in de handel brengen van 
nieuwsoortige tabaksproducten, die 
tabaksproducten in de zin van deze richtlijn 
zijn, is schadelijk en onnodig. Derhalve 
valt niet te rechtvaardigen dat 
nieuwsoortige tabaksproducten op de 
markt worden toegelaten en worden 
goedgekeurd. Het toelaten van 
nieuwsoortige tabaksproducten is in strijd 
met het hoofddoel van de richtlijn om het 
gebruik van tabaksproducten te 
verminderen.

Or. fi

Amendement 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33



PE510.712v01-00 32/77 AM\935755NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie verkocht. De 
verschillende benaderingen van de
lidstaten in de regelgeving waarmee zij de
met die producten verband houdende 
gezondheids- en veiligheidskwesties 
aanpakken, hebben een ongunstige 
invloed op de werking van de interne 
markt, met name gelet op het feit dat veel 
van die producten grensoverschrijdend op 
afstand worden verkocht, inclusief via 
internet.

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie verkocht. De
lidstaten hebben echter in hun 
regelgeving verschillende benaderingen
gekozen, waardoor de interne markt wordt 
ondermijnd, in het bijzonder gezien het
feit dat er een aanzienlijke 
grensoverschrijdende handel in deze
producten plaatsvindt, onder meer via het
internet. Er is behoefte aan 
geharmoniseerde regels en gezien het feit 
dat deze producten kunnen helpen bij het 
verminderen van schade, zou er een 
mogelijkheid moeten zijn voor een 
zachtere regeling om de veiligheid en 
kwaliteit te waarborgen, een middenweg 
tussen geneesmiddelen- en 
tabaksregulering.

Or. en

Amendement 193
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie verkocht. De
verschillende strategieën van de lidstaten
in de regelgeving waarmee zij de met die 
producten verband houdende 
gezondheids- en veiligheidskwesties 
aanpakken, hebben een ongunstige 
invloed op de werking van de interne 
markt, met name gelet op het feit dat veel 
van die producten grensoverschrijdend op 
afstand worden verkocht, inclusief via 
internet.

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie in toenemende 
hoeveelheid verkocht. Dit geldt met name 
voor een groot aanbod qua types 
elektronische sigaretten met 
uiteenlopende technische kenmerken, wat 
het moeilijk maakt om een juridische 
productdefinitie te vinden en waarvoor in
de lidstaten verschillende regelgeving 
geldt naargelang de beoogde doelstelling 
het al dan niet stoppen met roken is, en 
naargelang ze al dan niet additieven zoals 
nicotine of toxische chemische stoffen 
bevatten.
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De verschillende benaderingen van de 
lidstaten in de regelgeving waarmee zij de 
mogelijke met die nieuwe producten – die 
nog geen tien jaar op de markt zijn in de 
Europese Unie – verband houdende 
gezondheids- en veiligheidskwesties 
aanpakken, hebben een invloed op de 
werking van de interne markt, met name 
gelet op het feit dat veel van die producten 
grensoverschrijdend op afstand worden 
verkocht, inclusief via internet.

Or. fr

Motivering

De presentatie van de nieuwe nicotinehoudende producten moet objectiever gebeuren en ook 
wanneer zou blijken dat deze producten niet de hoogste garantie op het vlak van kwaliteit en 
veiligheid kunnen bieden, lijdt het geen twijfel dat ze minder giftig zijn en bijgevolg minder 
schadelijk voor de gezondheid dan de klassieke sigaret of shagtabak.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie verkocht. De 
verschillende benaderingen van de 
lidstaten in de regelgeving waarmee zij de 
met die producten verband houdende 
gezondheids- en veiligheidskwesties 
aanpakken, hebben een ongunstige invloed 
op de werking van de interne markt, met 
name gelet op het feit dat veel van die 
producten grensoverschrijdend op afstand 
worden verkocht, inclusief via internet.

(33) Andere nicotinehoudende producten
dan tabaksproducten worden op de markt 
van de Unie verkocht. De verschillende 
benaderingen van de lidstaten in de 
regelgeving waarmee zij de met die 
producten verband houdende gezondheids-
en veiligheidskwesties aanpakken, hebben 
een ongunstige invloed op de werking van 
de interne markt, met name gelet op het feit 
dat veel van die producten 
grensoverschrijdend op afstand worden 
verkocht, inclusief via internet.

Or. it
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Amendement 195
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie verkocht. De 
verschillende benaderingen van de 
lidstaten in de regelgeving waarmee zij de 
met die producten verband houdende 
gezondheidsheids- en veiligheidskwesties 
aanpakken, hebben een ongunstige invloed 
op de werking van de interne markt, met 
name gelet op het feit dat veel van die 
producten grensoverschrijdend op afstand 
worden verkocht, inclusief via internet.

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie verkocht. De 
verschillende benaderingen van de 
lidstaten in de regelgeving waarmee zij de 
met die producten verband houdende 
gezondheidsheids- en veiligheidskwesties 
aanpakken, hebben een ongunstige invloed 
op de werking van de interne markt, met 
name gelet op het feit dat veel van die 
producten grensoverschrijdend op afstand 
worden verkocht, inclusief via internet.
E-sigaretten, bij het gebruik waarvan met 
de geïnhaleerde lucht nicotine wordt 
opgenomen in het lichaam, moeten op 
dezelfde wijze worden behandeld als 
andere bronnen van nicotine die door 
inhalatie in het lichaam wordt 
opgenomen.

Or. fi

Amendement 196
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie verkocht. De 
verschillende benaderingen van de 
lidstaten in de regelgeving waarmee zij de 
met die producten verband houdende 
gezondheids- en veiligheidskwesties 
aanpakken, hebben een ongunstige invloed 
op de werking van de interne markt, met 
name gelet op het feit dat veel van die 

(33) Nicotinehoudende producten worden 
op de markt van de Unie verkocht. De 
verschillende benaderingen van de 
lidstaten in de regelgeving waarmee zij de 
met die producten verband houdende 
gezondheids- en veiligheidskwesties 
aanpakken, hebben een ongunstige invloed 
op de werking van de interne markt, met 
name gelet op het feit dat veel van die 
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producten grensoverschrijdend op afstand 
worden verkocht, inclusief via internet.

producten grensoverschrijdend op afstand 
worden verkocht, inclusief via internet.

De productie en verkoop van alle 
tabaksproducten levert de lidstaten 
aanzienlijke belastinginkomsten op en 
daarom zouden de lidstaten moeten 
worden aangemoedigd deze inkomsten 
rechtstreeks te besteden aan 
gezondheidszorg en informatiecampagnes 
om jonge burgers te informeren over de 
grote gezondheidsrisico's van roken.

Or. en

Amendement 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Het is essentieel dat de 
producenten en verdelers in de sector van
de elektronische sigaretten een 
gedetailleerde verklaring over de 
essentiële bestanddelen van het product 
(wat betreft zuiverheid, onzuiverheid en 
stabiliteit), zoals vermeld op de 
verpakking overeenkomstig Richtlijn 
2001/95/EG inzake algemene 
productveiligheid, aan de 
controleautoriteiten voorleggen alvorens 
ze hun product op de markt brengen;
Het is eveneens onontbeerlijk en zowel in 
het belang van de consument als van de 
producent of verdeler om te beschikken 
over betrouwbare wetenschappelijke 
gegevens betreffende de non-toxiciteit van 
elektronische sigaretten. Met het oog 
hierop wint de Commissie binnen 
24 maanden na de inwerkingtreding van 
de richtlijn het advies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG) in;
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Or. fr

Motivering

De Europese Commissie en haar wetenschappelijke comités dienen op korte termijn een 
rapport op te stellen over de algemene veiligheid van de diverse soorten elektronische 
sigaretten die momenteel op de markt te vinden zijn, vaak buiten elke regelgeving om.

Amendement 198
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken 
product. De onderwerping van alle 
nicotinehoudende producten waarvan het 
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product 
waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend, 
aan hetzelfde juridisch kader, 
verduidelijkt de rechtssituatie, vermindert 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen, garandeert de gelijke 
behandeling van alle nicotinehoudende 
producten die kunnen worden gebruikt 
voor het stoppen met roken, en schept 
stimulansen voor onderzoek en innovatie 
in verband met het stoppen met roken. Dit 
mag niet afdoen aan de toepassing van 

Schrappen
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Richtlijn 2001/83/EG op andere onder 
deze richtlijn vallende producten indien 
aan de voorwaarden van Richtlijn 
2001/83/EG is voldaan.

Or. de

Amendement 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken 
product. De onderwerping van alle
nicotinehoudende producten waarvan het 
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product 
waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend, 
aan hetzelfde juridisch kader, 
verduidelijkt de rechtssituatie, vermindert 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen, garandeert de gelijke 
behandeling van alle nicotinehoudende 
producten die kunnen worden gebruikt 
voor het stoppen met roken, en schept 
stimulansen voor onderzoek en innovatie 
in verband met het stoppen met roken. Dit 
mag niet afdoen aan de toepassing van 
Richtlijn 2001/83/EG op andere onder 

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten
waarvan wordt beweerd dat ze 
eigenschappen hebben die gunstig zijn 
voor de gezondheid van de mens. Voor 
een groot aantal nicotinehoudende 
producten waarvoor dergelijke beweringen 
gelden is op grond van die regeling reeds 
een vergunning verleend. De lidstaten zijn 
verplicht te garanderen dat
nicotinehoudende producten die niet onder 
Richtlijn 2001/83/EG vallen en die in de 
handel worden gebracht op de 
gemeenschappelijke markt voldoen aan de
toepasselijke wetgeving die is vermeld in 
[de nieuwe] bijlage IV.
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deze richtlijn vallende producten indien 
aan de voorwaarden van Richtlijn 
2001/83/EG is voldaan.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt dat er een "tweesporenaanpak" moet worden gehanteerd met betrekking tot 
nicotinehoudende producten. De producten die niet onder Richtlijn 2001/83/EG vallen, 
moeten voldoen aan het bredere pakket wetgeving dat is vermeld in [de nieuwe] bijlage IV.

Amendement 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken product.
De onderwerping van alle 
nicotinehoudende producten waarvan het
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product 
waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend, 
aan hetzelfde juridisch kader,
verduidelijkt de rechtssituatie, vermindert 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen, garandeert de gelijke 
behandeling van alle nicotinehoudende 

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken product.
Het is echter gebleken dat de hoeveelheid 
nicotine die vrijkomt moeilijk te meten is, 
doordat deze afhankelijk is van de 
producten en de manier waarop ze 
worden gebruikt. De onderwerping van 
alle nicotinehoudende producten, ongeacht 
hun nicotinegehalte, aan Richtlijn 
2001/83/EG verduidelijkt derhalve de 
rechtssituatie, vermindert de verschillen 
tussen de nationale wetgevingen, 
garandeert de gelijke behandeling van alle 
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producten die kunnen worden gebruikt 
voor het stoppen met roken, en schept 
stimulansen voor onderzoek en innovatie in 
verband met het stoppen met roken. Dit 
mag niet afdoen aan de toepassing van 
Richtlijn 2001/83/EG op andere onder deze 
richtlijn vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

nicotinehoudende producten die kunnen 
worden gebruikt voor het stoppen met 
roken, en schept stimulansen voor 
onderzoek en innovatie in verband met het 
stoppen met roken. Dit mag niet afdoen 
aan de toepassing van Richtlijn 
2001/83/EG op andere onder deze richtlijn 
vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

Or. en

Motivering

De enige rechtvaardiging voor het toestaan van het in de handel brengen van 
nicotinehoudende producten is ten behoeve van het stoppen met roken. Het is erg moeilijk om 
te beoordelen hoeveel nicotine nicotinehoudende producten afgeven. Intensief gebruik van 
nicotinehoudende producten met een laag nicotinegehalte kan nog altijd leiden tot een 
significante nicotine-inname. Het is dus gepast om alle nicotinehoudende producten onder de 
geneesmiddelenwetgeving te laten vallen. Zo kunnen de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid 
van nicotinehoudende producten worden gewaarborgd, evenals concurrentieneutraliteit voor 
alle nicotinehoudende producten.

Amendement 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
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nicotinegehalte van het betrokken product.
De onderwerping van alle
nicotinehoudende producten waarvan het 
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product
waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend,
aan hetzelfde juridisch kader,
verduidelijkt de rechtssituatie, vermindert 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen, garandeert de gelijke 
behandeling van alle nicotinehoudende 
producten die kunnen worden gebruikt 
voor het stoppen met roken, en schept 
stimulansen voor onderzoek en innovatie in 
verband met het stoppen met roken. Dit 
mag niet afdoen aan de toepassing van 
Richtlijn 2001/83/EG op andere onder deze 
richtlijn vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

nicotinegehalte van het betrokken product.
De uitsluiting van de werkingssfeer van 
deze richtlijn van nicotinehoudende 
producten anders dan die tabaksproducten
waarvoor op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend,
verduidelijkt de rechtssituatie, vermindert 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen, garandeert de gelijke 
behandeling van alle nicotinehoudende 
producten die kunnen worden gebruikt 
voor het stoppen met roken, en schept 
stimulansen voor onderzoek en innovatie in 
verband met het stoppen met roken. Dit 
mag niet afdoen aan de toepassing van 
Richtlijn 2001/83/EG op andere onder deze 
richtlijn vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

Or. it

(Vgl. amendementen op artikel 18.)

Amendement 202
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder bepaalde nicotinehoudende 
producten. Voor een groot aantal 
nicotinehoudende producten is op grond 
van die regeling reeds een vergunning 
verleend. De vergunning houdt rekening 
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nicotinegehalte van het betrokken product.
De onderwerping van alle 
nicotinehoudende producten waarvan het 
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product 
waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend, 
aan hetzelfde juridisch kader, verduidelijkt 
de rechtssituatie, vermindert de verschillen 
tussen de nationale wetgevingen, 
garandeert de gelijke behandeling van alle 
nicotinehoudende producten die kunnen 
worden gebruikt voor het stoppen met 
roken, en schept stimulansen voor 
onderzoek en innovatie in verband met het 
stoppen met roken. Dit mag niet afdoen 
aan de toepassing van Richtlijn 
2001/83/EG op andere onder deze richtlijn 
vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

met het nicotinegehalte van het betrokken 
product. De onderwerping van alle 
nicotinehoudende producten die op 
dezelfde manier gebruikt worden en
waarvan het nicotinegehalte hetzelfde is als 
of groter is dan dat van een 
nicotinehoudend product waarvoor reeds 
op grond van Richtlijn 2001/83/EG een 
vergunning is verleend, aan hetzelfde 
juridisch kader, verduidelijkt de 
rechtssituatie, vermindert de verschillen 
tussen de nationale wetgevingen, 
garandeert de gelijke behandeling van alle 
nicotinehoudende producten die kunnen 
worden gebruikt voor het stoppen met 
roken, en schept stimulansen voor 
onderzoek en innovatie in verband met het 
stoppen met roken. Dit mag niet afdoen
aan de toepassing van Richtlijn 
2001/83/EG op andere onder deze richtlijn 
vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

Or. fr

Motivering

Alles is kwestie van nuance. Slechts bepaalde producten in artikel 18 met een aangepast 
nicotinegehalte kunnen als geneesmiddel voor menselijk gebruik in de zin van Richtlijn 
2001/83/EG worden beschouwd en moeten een vergunning krijgen alvorens ze op de markt 
worden gebracht. Voor de andere producten zoals bedoeld in artikel 18 moeten Richtlijn 
2001/95/CE inzake algemene productveiligheid en Richtlijn 2001/83/EG inzake 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik van toepassing zijn.

Amendement 203
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
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communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken product.
De onderwerping van alle 
nicotinehoudende producten waarvan het 
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product 
waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend, 
aan hetzelfde juridisch kader, verduidelijkt 
de rechtssituatie, vermindert de verschillen 
tussen de nationale wetgevingen, 
garandeert de gelijke behandeling van alle 
nicotinehoudende producten die kunnen 
worden gebruikt voor het stoppen met 
roken, en schept stimulansen voor 
onderzoek en innovatie in verband met het 
stoppen met roken. Dit mag niet afdoen 
aan de toepassing van Richtlijn 
2001/83/EG op andere onder deze richtlijn 
vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. Er moet 
echter een onderscheid worden gemaakt 
tussen deze producten en voor rokers 
bestemde niet-farmaceutische 
nicotinehoudende producten, waarvan het 
gebruik niet hoofdzakelijk is bedoeld om 
het tabaksgebruik te beëindigen maar om 
bestaande tabaksproducten te vervangen, 
en waarvan de gevolgen voor de 
gezondheid van de bevolking als geheel 
volledig anders zijn dan die van bestaande 
tabaksproducten. De vergunning houdt 
rekening met het nicotinegehalte van het 
betrokken product. De onderwerping van 
alle nicotinehoudende producten waarvan 
het nicotinegehalte hetzelfde is als of 
groter is dan dat van een nicotinehoudend 
product waarvoor reeds op grond van 
Richtlijn 2001/83/EG een vergunning is 
verleend, aan hetzelfde juridisch kader, 
verduidelijkt de rechtssituatie, vermindert 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen, garandeert de gelijke 
behandeling van alle nicotinehoudende 
producten die kunnen worden gebruikt 
voor het stoppen met roken, en schept 
stimulansen voor onderzoek en innovatie in 
verband met het stoppen met roken. Dit 
mag niet afdoen aan de toepassing van 
Richtlijn 2001/83/EG op andere onder deze 
richtlijn vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

Or. el

Motivering

Voor rokers bestemde nicotinehoudende producten die het gemakkelijker moeten maken om 
met roken te stoppen moeten anders behandeld worden dan niet-farmaceutische producten die 
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hoofdzakelijk zijn bedoeld om bestaande tabaksproducten die veel schadelijker zijn, te 
vervangen.

Amendement 204
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Alle nicotinehoudende producten 
dienen op dezelfde wijze te worden 
behandeld. Zij moeten ofwel onder deze 
richtlijn of, bij hogere doses voor 
medische doeleinden, onder de 
geneesmiddelenwetgeving van de lidstaten 
vallen. In de geneesmiddelenwetgeving 
van de lidstaten worden de grenzen van 
het medisch gebruik van nicotine in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel vastgesteld. Bij het 
bepalen van het nicotinegehalte moet de 
hoeveelheid nicotine als dagelijkse dosis 
en aan de hand van de hoogste dosis 
worden berekend.

Or. fi

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor producten die minder nicotine 
bevatten dan de in deze richtlijn 
genoemde drempel moeten 
etiketteringsvoorschriften worden 
ingevoerd, waardoor de aandacht van de 
consumenten kan worden gevestigd op 

Schrappen
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potentiële gezondheidsrisico's.

Or. en

Motivering

Dit is gekoppeld aan het amendement waarin wordt voorgesteld alle vervaardigde 
nicotinehoudende producten onder de geneesmiddelenwetgeving te laten vallen. Als voor alle 
nicotinehoudende producten, ongeacht hun nicotinegehalte, de regels voor geneesmiddelen 
gelden, is deze clausule over etikettering overbodig.

Amendement 206
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor producten die minder nicotine 
bevatten dan de in deze richtlijn genoemde 
drempel moeten etiketteringsvoorschriften 
worden ingevoerd, waardoor de aandacht 
van de consumenten kan worden gevestigd 
op potentiële gezondheidsrisico's.

(35) Voor producten die minder nicotine 
bevatten dan de in deze richtlijn genoemde 
drempel moeten etiketteringsvoorschriften 
worden ingevoerd, waardoor de aandacht 
van de consumenten kan worden gevestigd 
op potentiële gezondheidsrisico's. De 
etikettering op de verpakking moet 
overeenkomen met de waarschuwende 
afbeeldingen en de etikettering die bij 
deze richtlijn zijn voorgeschreven voor 
tabaksproducten.

Or. fi

Amendement 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor producten die minder nicotine 
bevatten dan de in deze richtlijn 
genoemde drempel moeten 

(35) Voor producten die buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2001/83/EG vallen, moeten 
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etiketteringsvoorschriften worden 
ingevoerd, waardoor de aandacht van de 
consumenten kan worden gevestigd op 
potentiële gezondheidsrisico's.

etiketteringsvoorschriften worden 
ingevoerd, waardoor de aandacht van de 
consumenten kan worden gevestigd op 
potentiële gezondheidsrisico's, en de 
lidstaten moeten verplicht worden te 
waarborgen dat de nationale 
leeftijdsbeperkingen voor het kopen van 
nicotinehoudende producten in 
overeenstemming worden gehouden met 
die voor het kopen van tabaksproducten.

Or. en

Motivering

De concurrentieneutraliteit tussen leeftijdsbeperkingen voor de verkoop van 
nicotinehoudende producten en die van tabaksproducten moet worden gehandhaafd, zodat de 
eerste aanschaf van beide producten door minderjarigen wordt ontmoedigd.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor producten die minder nicotine 
bevatten dan de in deze richtlijn genoemde 
drempel moeten etiketteringsvoorschriften
worden ingevoerd, waardoor de aandacht 
van de consumenten kan worden gevestigd 
op potentiële gezondheidsrisico's.

(35) Voor producten die nicotine bevatten, 
anders dan de in deze richtlijn bedoelde 
tabaksproducten, moeten voorschriften
worden ingevoerd met betrekking tot 
ingrediënten, etikettering en beschrijving,
waardoor de aandacht van de consumenten 
kan worden gevestigd op
gezondheidsrisico's.

Or. it

(Vgl. amendementen op artikel 18.)

Amendement 210
Renate Sommer
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 211
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, het 
identificeren van producten met een 
verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.
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Or. cs

Amendement 212
Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, moeten aan 
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011.

Or. pl

Motivering

Sigaretten met een kenmerkende geur en smaak zijn populair geworden (vormen een 
aanzienlijk segment van de markt voor tabaksproducten) in slechts enkele lidstaten van de 
EU. In andere staten zijn gearomatiseerde sigaretten nauwelijks populair en in sommige 
staten helemaal niet. De oplossingen die de Europese Commissie aandraagt, zullen dus het 
hardst de markten treffen van de staten waar gearomatiseerde sigaretten populair zijn, terwijl 
het effect op de markten van de overige lidstaten nagenoeg nihil zal zijn. Een dergelijke 
oplossing is niet-proportioneel en dient als zodanig te worden geschrapt.

Amendement 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, moeten aan 
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

Or. en

Motivering

Dit amendement hoort bij het voorstel tot invoering van een positieve lijst in artikel 6, lid 1, 
eerste alinea, door dezelfde auteurs.

Amendement 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, het 
identificeren van producten met 
kenmerkende aroma's of met een 
verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, en de methode om uit te maken 
of een tabaksproduct een kenmerkend 
aroma heeft, moeten aan de Commissie 

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

worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. it

(Vgl. amendement op artikel 6, lid 2, tweede alinea)

Amendement 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 216
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



PE510.712v01-00 50/77 AM\935755NL.doc

NL

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

Or. en

Motivering

Alle besluiten in deze richtlijn hebben een sterk politiek karakter. Wijzigingen moeten worden 
doorgevoerd door middel van de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. de

Amendement 218
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie,
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering 
en verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere 
tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten, 
en de herziening van het nicotinegehalte 
van nicotinehoudende producten. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie,
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling van de meetmethoden, de 
vaststelling van maximale hoeveelheden 
van ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking vergroten. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op passende wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.
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dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op passende wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. cs

Amendement 219
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, 
consumptie en regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering 
en verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere 
tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten, 
en de herziening van het nicotinegehalte 
van nicotinehoudende producten. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, 
consumptie en regulering kan aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.
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haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Motivering

Het is te vroeg om nu al specifieke elementen aan te wijzen waarvoor gedelegeerde 
handelingen kunnen worden vastgesteld. Door de formulering algemeen te houden, kunnen 
toekomstige wijzigingen van de overwegingen worden voorkomen.

Amendement 220
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie,
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 

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

elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten, en de herziening van het 
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is bijzonder belangrijk dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 221
Sergej Kozlík

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie,
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 

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

vergroten, het gebruik van 
gezondheidswaarschuwingen, eenduidige 
identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten, en de herziening van het 
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is bijzonder belangrijk dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 222
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, 
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 

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

stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van het 
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is bijzonder belangrijk dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 223
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Amendement 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38



AM\935755NL.doc 59/77 PE510.712v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 225
Andrés Perelló Rodríguez
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commisse voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Motivering

De aanpassing van maximumgehalten kan niet worden aangemerkt als een louter technisch 
aspect dat kan worden opgelost door middel van gedelegeerde handelingen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie,
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten, en de herziening van het
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie,
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de
aanpassing van maximumgehalten in 
emissies en de meetmethoden daarvoor, de 
vaststelling van maximale hoeveelheden 
van ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de
aantrekkelijkheid vergroten, de methode 
om vast te stellen of een tabaksproduct 
een kenmerkend aroma heeft, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens en de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
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overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. it

(Vgl. amendementen op artikel 3, op artikel 6, lid 2, tweede alinea, en op artikel 18.)

Amendement 227
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De richtlijn moet erop zijn gericht 
het roken terug te dringen, terwijl het 
uiteindelijke doel moet zijn om het roken 
geheel uit te bannen, gelet op de enorme 
en onnodige schade die het roken aan de 
volksgezondheid en de economie 
berokkent.

Or. fi

Amendement 228
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften
te handhaven, moet worden toegestaan 
dat voor alle producten te doen op grond 
van dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 

(40) Een lidstaat mag ook strengere 
nationale voorschriften invoeren, mits die 
voorschriften gerechtvaardigd zijn door de 
bescherming van de volksgezondheid, 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, noodzakelijk en 
evenredig zijn en geen middel tot 
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lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten, zonder onderscheid, 
strengere nationale voorschriften in te 
voeren om redenen die verband houden 
met de specifieke situatie van die lidstaat, 
en mits die voorschriften gerechtvaardigd 
zijn door de bescherming van de 
volksgezondheid. Strengere nationale 
voorschriften moeten noodzakelijk en 
evenredig zijn en mogen geen middel tot 
willekeurige discriminatie of een verkapte 
beperking van de handel tussen de lidstaten 
vormen. Strengere nationale voorschriften 
moeten vooraf aan de Commissie ter 
kennis worden gebracht en door haar 
worden goedgekeurd, waarbij zij rekening 
houdt met het hoge niveau van 
bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt.

willekeurige discriminatie of een verkapte 
beperking van de handel tussen de lidstaten 
vormen en niet leiden tot 
concurrentievervalsing.

Or. el

Motivering

De richtlijn heeft niet tot doel de markt voor tabaksproducten te versnipperen maar om deze 
te harmoniseren. Daarbij moet worden benadrukt dat bescherming van de volksgezondheid 
een nationale verantwoordelijkheid is.

Amendement 229
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten strengere nationale 
voorschriften in te voeren om redenen die 

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

voor alle producten strengere nationale 
voorschriften in te voeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Strengere 
nationale voorschriften moeten 
noodzakelijk en evenredig zijn en mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Strengere 
nationale voorschriften moeten vooraf aan 
de Commissie ter kennis worden gebracht 
en door haar worden goedgekeurd, waarbij 
zij rekening houdt met het hoge niveau van 
bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt.

Or. cs

Amendement 230
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten strengere nationale 
voorschriften in te voeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Strengere 
nationale voorschriften moeten 
noodzakelijk en evenredig zijn en mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Strengere 
nationale voorschriften moeten vooraf aan 

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

de Commissie ter kennis worden gebracht,
waarbij zij rekening houdt met het hoge 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt.

Or. en

Motivering

De bevoegdheid van de Commissie om toekomstige binnenlandse maatregelen goed of af te 
keuren is niet gepast, aangezien de verenigbaarheid van nationale maatregelen met de EU-
wetgeving dient te worden getoetst door de rechtbanken.

Amendement 231
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt. Een middel 
tot willekeurige discriminatie is 
bijvoorbeeld het vereiste om het oppervlak 
voor waarschuwingen tot meer dan 60% 
te verhogen. Deze richtlijn heeft ten doel 
voor gemeenschappelijke verpakkings- en 
etiketteringsvoorschriften te zorgen, zodat 
strenge criteria moeten worden toegepast 
met betrekking tot de speelruimte van de 
lidstaten bij het vaststellen van normen 
die sterk van de in deze richtlijn 
vastgelegde regels afwijken.

Or. de

Amendement 232
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten strengere nationale 
voorschriften in te voeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Strengere 
nationale voorschriften moeten 
noodzakelijk en evenredig zijn en mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Strengere 
nationale voorschriften moeten vooraf aan 
de Commissie ter kennis worden gebracht 
en door haar worden goedgekeurd, waarbij 

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

waarbij zij rekening houdt met het hoge 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt en met de beginselen en vereisten 
van de gemeenschappelijke interne markt.

Or. de

Amendement 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Iedere lidstaat die het, om 
redenen die gerechtvaardigd zijn op grond 
van sociaaleconomische afhankelijkheid 
en landgebruik, noodzakelijk acht 
nationale en/of regionale maatregelen in 
stand te houden en/of in te stellen om 
traditionele tabaksplantages in stand te 
houden, moet de bevoegdheid hebben dit 
te doen.

Or. pt

Amendement 234
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallende aspecten nationale 
wettelijke regelingen te handhaven of in 
te voeren die gelijkelijk van toepassing 
zijn op alle producten, mits die 
verenigbaar zijn met het Verdrag en de 
integrale toepassing van deze richtlijn niet 
in gevaar brengen. Zo kunnen de lidstaten 
bijvoorbeeld voorschriften handhaven of 

Schrappen
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invoeren die voorzien in de volledige 
standaardisatie van de verpakkingen van 
tabaksproducten, mits die voorschriften 
verenigbaar zijn met het Verdrag en met 
de WTO-verplichtingen en niet in de weg 
staan aan de integrale toepassing van 
deze richtlijn. Voor technische 
voorschriften is een voorafgaande 
kennisgeving vereist op grond van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij.

Or. de

Amendement 235
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(41) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
hebben strengere voorschriften voor
tabaksproducten in te voeren voor zover 
zij deze ter bescherming van de
volksgezondheid noodzakelijk achten, 
mits die voorschriften niet binnen de
werkingssfeer van deze richtlijn vallen.
Wanneer tabaks- of aanverwante
producten aan de vereisten van deze 
richtlijn voldoen, mogen de lidstaten de 
invoer, de verkoop en de consumptie van 
die producten niet verbieden of beperken.



AM\935755NL.doc 69/77 PE510.712v01-00

NL

Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(Als de bijbehorende amendementen 
betreffende invoering van 
gestandaardiseerde verpakkingen niet 
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worden aangenomen, dient dit amendement 
te vervallen.)

Or. en

Motivering

Er moeten verplichte gestandaardiseerde verpakkingen worden ingevoerd, zoals beschreven 
in andere amendementen van dezelfde auteurs.

Amendement 237
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el
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Amendement 238
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 239
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Wanneer tabaks- of aanverwante 
producten aan de vereisten van deze 
richtlijn voldoen, mogen de lidstaten de 
invoer, de verkoop en de consumptie van 
die producten niet verbieden of in 
onevenredige mate beperken. De 
fabrikanten moet namelijk een 
minimumniveau van rechtszekerheid 
worden geboden.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De lidstaten vullen de wettelijke 
voorschriften van onderhavige richtlijn 
aan met elke nuttige actie die de 
volksgezondheid van de burgers in de EU 
kan beschermen. De geleidelijke fiscale 
harmonisatie met betrekking tot 
tabaksproducten in de Europese Unie en 
het opstarten van voorlichtingscampagnes 
in de media en bij jongeren, in de 
onderwijsinstellingen, zijn twee essentiële 
pijlers in de strijd tegen het gevaar van 
tabak bij jongeren.

Or. fr

Amendement 241
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42



AM\935755NL.doc 73/77 PE510.712v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De lidstaten moeten waarborgen dat 
persoonsgegevens worden verwerkt 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens.

(42) De lidstaten moeten waarborgen dat 
persoonsgegevens worden verwerkt 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens. Tevens moeten 
de nationale 
gegevensbeschermingsvoorschriften in 
acht worden genomen.

Or. de

Amendement 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commisse voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) De richtlijn moet elke 
verslechtering van de 
levensomstandigheden van de bevolking 
die afhankelijk is van de Europese 
tabaksteelt en veelal in probleemgebieden 
woont, voorkomen. Aangezien de richtlijn 
uitsluitend tot doel heeft de stimulering 
van het verbruik van tabaksproducten te 
beperken, moet bij besluiten betreffende 
ingrediënten en additieven naar behoren 
rekening worden gehouden met de 
mogelijke sociaaleconomische 
neveneffecten voor de van deze teelt 
afhankelijke bevolking. Het is 
noodzakelijk de Europese teelt te 
behouden, aangezien deze slechts een 
marginaal percentage van het verbruik in 
de Europese Unie vertegenwoordigt en 
tegelijkertijd bijdraagt aan de 
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economische stabiliteit van bepaalde 
Europese regio's waar weinig 
productiealternatieven bestaan. Het 
inkrimpen of het verdwijnen van deze teelt 
in de Europese Unie zou geen invloed 
hebben op het verbruiksniveau, waardoor 
de invoer uit derde landen zal toenemen 
en de kwaliteitsstandaard zal afnemen.

Or. es

Amendement 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17). De aan de 
producenten, importeurs en distributeurs 
van tabaksproducten opgelegde 
verplichtingen zijn noodzakelijk om de 
werking van de interne markt te 
verbeteren en tegelijkertijd een hoog 
niveau van gezondheids- en 
consumentenbescherming als bedoeld in de 
artikelen 35 en 38 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie te
waarborgen. Bij de toepassing van deze 
richtlijn moeten het recht van de Europese 
Unie en de pertinente internationale 
verplichtingen worden geëerbiedigd.

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17). Daarom 
moet er voor worden gezorgd dat de aan 
de producenten, importeurs en distributeurs 
van tabaksproducten opgelegde 
verplichtingen niet alleen een hoog niveau 
van gezondheids- en 
consumentenbescherming waarborgen, 
maar ook alle andere grondrechten in
acht nemen en de werking van de interne 
markt niet verstoren. Bij de toepassing van 
deze richtlijn moeten het recht van de 
Europese Unie en de pertinente 
internationale verplichtingen worden 
geëerbiedigd.

Or. de
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Amendement 244
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17). De aan de 
producenten, importeurs en distributeurs 
van tabaksproducten opgelegde 
verplichtingen zijn noodzakelijk om de 
werking van de interne markt te 
verbeteren en tegelijkertijd een hoog 
niveau van gezondheids- en 
consumentenbescherming als bedoeld in 
de artikelen 35 en 38 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie te waarborgen. Bij de toepassing van 
deze richtlijn moeten het recht van de 
Europese Unie en de pertinente 
internationale verplichtingen worden 
geëerbiedigd.

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17).

Or. de

Motivering

De in het Commissievoorstel beoogde ingreep in het merkenrecht is geenszins nodig om de 
werking van de interne markt te verbeteren.

Amendement 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17). De aan de 
producenten, importeurs en distributeurs 
van tabaksproducten opgelegde 
verplichtingen zijn noodzakelijk om de 
werking van de interne markt te verbeteren 
en tegelijkertijd een hoog niveau van 
gezondheids- en consumentenbescherming 
als bedoeld in de artikelen 35 en 38 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie te waarborgen. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moeten het 
recht van de Europese Unie en de 
pertinente internationale verplichtingen 
worden geëerbiedigd.

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17). De aan de 
producenten, importeurs en distributeurs 
van tabaksproducten opgelegde 
verplichtingen zijn noodzakelijk om de 
werking van de interne markt te verbeteren 
en tegelijkertijd een hoog niveau van 
gezondheids- en consumentenbescherming 
als bedoeld in de artikelen 35 en 38 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie te waarborgen. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moeten het 
recht van de Europese Unie en de 
pertinente internationale verplichtingen 
worden geëerbiedigd.

De lidstaten moeten het recht op schone 
lucht in de geest van artikel 7, onder b) en 
artikel 12 van het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten respecteren, door het recht te 
bieden op veilige en gezonde 
werkomstandigheden en iedereen het 
recht te geven te genieten van de hoogst 
haalbare norm voor lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. Dit valt ook 
binnen de doelstelling van artikel 37 van 
het Handvest van de grondrechten, 
waarin staat dat een hoge mate van 
milieubescherming en de verbetering van 
de kwaliteit van het milieu moeten worden 
geïntegreerd in het beleid van de Unie.

Or. en

Amendement 246
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commisse voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Deze richtlijn levert een 
belangrijke bijdrage aan het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
Europese burgers door een betere 
garantie met betrekking tot de informatie 
aan de consument, terwijl getracht wordt 
de wetenschappelijke gegevens die wijzen 
op de nadelige gevolgen van 
tabaksconsumptie voor de menselijke 
gezondheid te verbeteren en te 
objectiveren. Daarom mag worden 
aangenomen dat met de inwerkingtreding 
daarvan de consumptie zal afnemen en 
negatieve gevolgen zal hebben voor 
tabakstelers en tevens voor bepaalde aan 
deze teelt verwante traditionele 
industrieën die goed zijn voor een groot 
deel van het bruto binnenlands product 
van ultraperifere regio's in Europa of 
achteropgeraakte gebieden. De Europese 
instellingen zijn zich hiervan bewust en 
dienen maatregelen te bestuderen ter 
stimulering van de ontwikkeling, 
herstructurering of totstandkoming van 
nieuwe activiteiten voor de personen die 
in deze sector actief zijn en de stimulering 
en ontwikkeling van onderzoek 
betreffende onschadelijke nieuwe 
gebruiksmogelijkheden voor deze teelt.

Or. es


