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Ändringsförslag 155
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som 
framför allt används av äldre 
konsumenter, dvs. andra än cigarretter 
och rulltobak, bör beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om märkning så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller 
ungdomars konsumtionsmönster. 
Märkningen av dessa tobaksvaror bör 
följa särskilda regler. Hälsovarningarnas 
synlighet på rökfria tobaksvaror måste 
garanteras. Varningarna bör därför placeras 
på de två huvudytorna av förpackningar 
med rökfria tobaksvaror.

(24) Hälsovarningarnas synlighet på 
rökfria tobaksvaror måste garanteras. 
Varningarna bör därför placeras på de 
två huvudytorna av förpackningar med 
rökfria tobaksvaror.

Or. fi

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

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs.
andra än cigarretter och rulltobak, bör 
beviljas ett undantag från vissa
bestämmelser om märkning så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 

(24) Tobaksvaror för rökning, andra än 
cigarretter och rulltobak, bör omfattas av
samma bestämmelser om märkning som 
cigaretter och rulltobak. 
Hälsovarningarnas synlighet på rökfria 
tobaksvaror måste garanteras. Varningarna 
bör därför placeras på de två huvudytorna 
av förpackningar med rökfria tobaksvaror.
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konsumtionsmönster. Märkningen av 
dessa tobaksvaror bör följa särskilda 
regler. Hälsovarningarnas synlighet på 
rökfria tobaksvaror måste garanteras. 
Varningarna bör därför placeras på de två 
huvudytorna av förpackningar med rökfria 
tobaksvaror.

Or. en

Motivering

Alla tobaksvaror för rökning bör vara märkta med kombinerade hälsovarningar (dvs. 
varningsbilder och varningstexter).

Ändringsförslag 157
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs.
andra än cigarretter och rulltobak, bör
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om märkning så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Märkningen av 
dessa tobaksvaror bör följa särskilda 
regler. Hälsovarningarnas synlighet på 
rökfria tobaksvaror måste garanteras. 
Varningarna bör därför placeras på de två 
huvudytorna av förpackningar med rökfria 
tobaksvaror.

(24) Märkningen av tobaksvaror för 
rökning, dvs. andra än cigarretter och 
rulltobak, bör följa särskilda regler. 
Hälsovarningarnas synlighet på rökfria 
tobaksvaror måste garanteras. Varningarna 
bör därför placeras på de två huvudytorna 
av förpackningar med rökfria tobaksvaror.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå och lika skydd för alla konsumenter inom EU bör 
andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak omfattas av samma bestämmelser om 
märkning.
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Ändringsförslag 158
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra än cigarretter och rulltobak, bör 
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om märkning så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Märkningen av 
dessa tobaksvaror bör följa särskilda 
regler. Hälsovarningarnas synlighet på 
rökfria tobaksvaror måste garanteras. 
Varningarna bör därför placeras på de två 
huvudytorna av förpackningar med rökfria 
tobaksvaror.

(24) Tobaksvaror för rökning bör även om 
de framför allt används av äldre 
konsumenter, dvs. andra än cigarretter och 
rulltobak, inte beviljas undantag från vissa 
bestämmelser om märkning. 
Hälsovarningarnas synlighet på rökfria 
tobaksvaror måste garanteras. Varningarna 
bör därför placeras på de två huvudytorna 
av förpackningar med rökfria tobaksvaror.

Or. el

Motivering

Detta direktiv skyddar alla konsumenter av tobaksvaror på samma sätt. 

Ändringsförslag 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra än cigarretter och rulltobak, bör 
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om märkning så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra än cigarretter, rulltobak och 
vattenpipstobak, bör beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om märkning så 
länge det inte sker någon betydande 
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omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Märkningen av dessa 
tobaksvaror bör följa särskilda regler. 
Hälsovarningarnas synlighet på rökfria 
tobaksvaror måste garanteras. Varningarna 
bör därför placeras på de två huvudytorna 
av förpackningar med rökfria tobaksvaror.

förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Märkningen av dessa 
tobaksvaror bör följa särskilda regler. 
Hälsovarningarnas synlighet på rökfria 
tobaksvaror måste garanteras. Varningarna 
bör därför placeras på de två huvudytorna 
av förpackningar med rökfria tobaksvaror.

Or. ro

Ändringsförslag 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna tillämpar olika 
bestämmelser om minsta antal cigaretter 
per paket. De bestämmelserna bör 
tillnärmas för att garantera dessa 
produkters fria rörlighet.

(25) Medlemsstaterna tillämpar olika 
bestämmelser om minsta antal cigaretter 
per paket. De bestämmelserna bör 
tillnärmas för att garantera dessa 
produkters fria rörlighet. Det är en 
nödvändig grundprincip att den inre 
marknaden inte får störas av en mängd 
specifika nationella bestämmelser.

Or. de

Ändringsförslag 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
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för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är 
äkta eller inte.

för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör det vara ett krav att 
cigarettförpackningar och cigaretter i sig 
förses med malipulationssäker märkning, 
för att förhindra förfalskningar och 
ytterligare den hälsorisk för 
konsumenterna som förfalskade cigaretter
innebär.

Or. de

Ändringsförslag 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
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transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte.

transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör för övrigt se till att 
ingen åtgärd för tillämpning av detta 
direktiv indirekt leder till att den illegala 
handeln med tobak ökar.

Or. es

Ändringsförslag 163
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar och alla eventuella 
ytterförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
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eller inte. eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 164
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Ett driftskompatibelt system för 
spårning och en gemensam 
säkerhetsmärkning bör utvecklas. 
Systemet för spårning och 
säkerhetsmärkning bör under en
inledande period endast omfatta 
cigarretter och rulltobak. Detta skulle ge 
tillverkare av andra tobaksvaror möjlighet 
att dra nytta av de erfarenheter som görs 
under tiden.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 165
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Ett driftskompatibelt system för 
spårning och en gemensam 
säkerhetsmärkning bör utvecklas. Systemet 
för spårning och säkerhetsmärkning bör 
under en inledande period endast omfatta 
cigarretter och rulltobak. Detta skulle ge 
tillverkare av andra tobaksvaror möjlighet 
att dra nytta av de erfarenheter som görs 
under tiden.

(27) Ett driftskompatibelt system för 
spårning och en gemensam 
säkerhetsmärkning bör utvecklas.

Or. fi
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Ändringsförslag 166
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera oberoende och 
öppenhet bör tillverkare av tobaksvaror 
sluta avtal om datalagring med oberoende 
tredje parter, under överinseende av en 
extern revisor. Uppgifter från systemet för 
spårning bör hållas åtskilda från andra 
företagsrelaterade uppgifter, och vid alla 
tidpunkter stå under kontroll av de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och kommissionen och 
vara tillgängliga för dem.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera oberoende och 
öppenhet bör tillverkare av tobaksvaror 
sluta avtal om datalagring med oberoende 
tredje parter, under överinseende av en 
extern revisor. Uppgifter från systemet för 
spårning bör hållas åtskilda från andra 
företagsrelaterade uppgifter, och vid alla 
tidpunkter stå under kontroll av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och kommissionen och vara tillgängliga för 
dem.

(28) För att garantera oberoende och 
öppenhet bör medlemsstaterna sluta avtal 
om datalagring med oberoende tredje 
parter, under överinseende av en extern 
revisor, som bör utses av kommissionen. 
Uppgifter från systemet för spårning bör 
hållas åtskilda från andra företagsrelaterade 
uppgifter, och vid alla tidpunkter stå under 
kontroll av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och kommissionen och 
vara tillgängliga för dem. Medlemsstaterna 
bör säkerställa att medlemsstaternas 
behöriga myndigheter, kommissionen och 
den oberoende tredje parten har full insyn 



AM\935755SV.doc 11/70 PE510.712v01-00

SV

i och ständig tillgång till 
datalagringssystemen.

Or. en

Motivering

Eftersom tobaksindustrin sedan länge varit inblandad i cigarettsmuggling bör den inte få 
välja datalagringsföretaget eller revisorn för spårningsuppgifterna. 

Ändringsförslag 168
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera oberoende och 
öppenhet bör tillverkare av tobaksvaror
sluta avtal om datalagring med oberoende 
tredje parter, under överinseende av en 
extern revisor. Uppgifter från systemet för 
spårning bör hållas åtskilda från andra 
företagsrelaterade uppgifter, och vid alla 
tidpunkter stå under kontroll av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och kommissionen och vara tillgängliga för 
dem.

(28) För att garantera oberoende och 
öppenhet bör medlemsstaterna sluta avtal 
om datalagring med oberoende 
tredje parter, under överinseende av en 
extern revisor, som bör utses av 
kommissionen. Uppgifter från systemet för 
spårning bör hållas åtskilda från andra 
företagsrelaterade uppgifter, och vid alla 
tidpunkter stå under kontroll av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och kommissionen och vara tillgängliga för 
dem.

Or. en

Motivering

Tobaksindustrin har sedan länge utmärkt sig genom att vara delaktig i cigarettsmuggling. 
Den bör därför inte få lov att välja vare sig datalagringsföretaget eller den externa revisorn. 
Medlemsstaterna bör välja datalagringsföretaget och kommissionen bör välja den externa 
revisorn. 

Ändringsförslag 169
Morten Messerschmidt
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Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas för att förhindra att 
en beroendeframkallande och för 
ungdomar attraktiv produkt med skadliga 
hälsoeffekter införs på den inre 
marknaden. För andra rökfria 
tobaksvaror som inte tillverkas för 
massmarknaden anses en strikt reglering 
av märkning och ingredienser vara 
tillräcklig för att förhindra en 
marknadsexpansion utöver traditionellt 
bruk.

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas eftersom tobak för 
användning i munnen bevisligen orsakar 
färre hälsoeffekter än tobaksrökning.

Or. en

Motivering

Både lös- och portionssnus är mindre skadligt än tobaksrökning och EU bör därför inte 
motverka användningen av snus. Som EU:s egen vetenskapliga kommitté för nya och nyligen 
identifierade hälsorisker konstaterat finns det ”inte mycket vetenskapligt stöd för teorin att 
rökfria tobaksvaror (dvs. svenskt snus) är en ingång till framtida rökning”.

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

Förslag till direktiv
Skäl 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas för att förhindra att 
en beroendeframkallande och för 
ungdomar attraktiv produkt med skadliga 
hälsoeffekter införs på den inre 
marknaden. För andra rökfria tobaksvaror 
som inte tillverkas för massmarknaden 
anses en strikt reglering av märkning och 
ingredienser vara tillräcklig för att 
förhindra en marknadsexpansion utöver 
traditionellt bruk.

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
tobaksprodukter för användning i munnen 
bör upprätthållas men det bör inte 
påverka historiskt traditionella 
tobaksprodukter för användning i 
munnen, som får tillåtas av enskilda 
medlemsstater. För andra rökfria 
tobaksvaror som inte tillverkas för 
massmarknaden anses en strikt reglering av 
märkning och ingredienser vara tillräcklig 
för att förhindra en marknadsexpansion 
utöver traditionellt bruk.

Or. en

Ändringsförslag 171
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
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medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas för att förhindra att 
en beroendeframkallande och för 
ungdomar attraktiv produkt med skadliga 
hälsoeffekter införs på den inre 
marknaden. För andra rökfria tobaksvaror 
som inte tillverkas för massmarknaden 
anses en strikt reglering av märkning och 
ingredienser vara tillräcklig för att 
förhindra en marknadsexpansion utöver 
traditionellt bruk.

medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Medlemsstaterna och 
områden i medlemsstaterna som har 
traditionell användning av tobak för 
användning i munnen ska ha möjlighet att 
ansöka om ett nationellt eller regionalt 
undantag från förbudet, på kulturella 
eller historiska grunder. För andra rökfria 
tobaksvaror som inte tillverkas för 
massmarknaden anses en strikt reglering av 
märkning och ingredienser vara tillräcklig 
för att förhindra en marknadsexpansion 
utöver traditionellt bruk.

Or. sv

Motivering

Förbudet mot användningen av tobak för användning i munnen är inkonsekvent och drabbar 
bl.a. områden runt hela Östersjön som har haft en traditionell användning av tobak för 
användning i munnen. Allmänheten i dessa länder och regioner förstår inte varför en produkt 
som använts genom historien och är en del av regionens kulturella identitet ska vara 
förbjuden, i synnerhet då produkten är mindre hälsoskadlig än cigaretter.

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

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
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ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas för att förhindra att en 
beroendeframkallande och för ungdomar 
attraktiv produkt med skadliga 
hälsoeffekter införs på den inre marknaden. 
För andra rökfria tobaksvaror som inte 
tillverkas för massmarknaden anses en 
strikt reglering av märkning och 
ingredienser vara tillräcklig för att 
förhindra en marknadsexpansion utöver 
traditionellt bruk.

ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas för att förhindra att en 
beroendeframkallande och för ungdomar 
attraktiv produkt med skadliga 
hälsoeffekter införs på den inre marknaden. 
Eftersom det är förbjudet att släppa ut 
tobak för användning i munnen på den 
inre marknaden bör tobaksprodukter för 
användning i munnen undantas från 
tillämpningen av detta direktiv, med 
undantag för artikel 15. För andra rökfria 
tobaksvaror som inte tillverkas för 
massmarknaden anses en strikt reglering av 
märkning och ingredienser vara tillräcklig 
för att förhindra en marknadsexpansion 
utöver traditionellt bruk.

Or. en

Ändringsförslag 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) På grund av det generella förbudet 
mot försäljning av tobak för användning i 
munnen (snus) inom EU saknas det 
gränsöverskridande intresset av att 
reglera innehållet i snus. Ansvaret för att 
reglera innehållet i snus åligger därmed 
den medlemsstat där försäljning är 
tillåten i enlighet med artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige. Snus bör därför undantas 
från bestämmelserna i artikel 6 i detta 
direktiv.

Or. sv
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Ändringsförslag 174
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) Försäljning och utsläppande på 
marknaden av andra typer av tobak för 
användning i munnen bör förbjudas inom 
hela EU. Förbudet bör särskilt gälla tobak 
avsedd för tuggning, till exempel snus och 
tuggtobak, och snus för användning i 
näsan.

Or. fi

Ändringsförslag 175
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen och 
internetförsäljningen bör förbjudas.
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direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsekvensbedömning underlättar den gränsöverskridande 
försäljningen av tobaksvaror via internet spekulation i lägre priser, den är öppen för olaglig 
handel och används främst av detaljhandlare som säljer via internet och som vill dra fördel 
av skillnaderna i medlemsstaternas skattelagstiftning, vilket därigenom undergräver 
medlemsstaternas försök att genom hög beskattning avskräcka människor från att röka. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror, med 
distributionsmetoder som gratis utdelning 
av eller byteshandel med tobaksvaror i 
marknadsföringssyfte på allmän plats, 
underlättar ungdomars tillgång till 
tobaksvaror och riskerar att äventyra 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
tobakskontroll i lagstiftningen, särskilt i 
detta direktiv. Den måste således upphöra.
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direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

Or. it

(Se ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 177
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om 

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror bör 
förbjudas, då den underlättar ungdomars 
tillgång till dessa och riskerar att 
undergräva efterlevnaden av lagstiftningen 
om tobakskontroll, särskilt detta direktiv.
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konsumenträttigheter.

Or. fi

Ändringsförslag 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster.
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Det ska införas ett 
förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror.

Or. pl
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Ändringsförslag 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster.
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som från 
och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

(30) Internetförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv, och bör därför 
förbjudas i överensstämmelse med 
riktlinjerna för tillämpningen av 
ramkonventionen om tobakskontroll. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som från 
och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

Or. en

Motivering

All internetförsäljning av tobak bör förbjudas. I sin konsekvensbedömning konstaterar 
kommissionen att den gränsöverskridande försäljningen via internet huvudsakligen är olaglig 
och i riktlinjerna för tillämpning av artikel 13 i ramkonventionen om tobakskontroll 
rekommenderas att all internetförsäljning förbjuds. Det är mycket svårt att uppnå effektiv 
ålderskontroll på internet.
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Ändringsförslag 180
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma regler 
om ett anmälningssystem är nödvändiga 
för att detta direktiv ska uppnå sin fulla 
verkan. Detta direktivs bestämmelse om 
anmälan av gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror bör gälla 
utan hinder av det anmälningsförfarande 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som från 
och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter.

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma regler 
om ett anmälningssystem är nödvändiga 
för att detta direktiv ska uppnå sin fulla 
verkan. Genom omarbetning av direktivet 
inleds utarbetandet av lagstiftning som 
helt förbjuder distansförsäljning. Detta 
direktivs bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 
vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som från 
och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter.

Or. fi
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Ändringsförslag 181
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Direktiv 2003/33/EG om reklam för 
och sponsring till förmån för tobaksvaror 
förbjuder gratisutdelning av sådana varor 
i samband med sponsring av evenemang.
Med detta direktiv, som reglerar 
tobaksvarornas presentation och 
försäljning och har som mål att uppnå en 
hög hälsoskyddsnivå och att förebygga 
tobakskonsumtion bland unga, utökas 
förbudet mot gratisutdelning till allmänna 
platser och det blir uttryckligen förbjudet 
att distribuera trycksaker och 
rabattkuponger och liknande 
reklammaterial i paketen och 
förpackningarna.

Or. es

Ändringsförslag 182
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30b) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör öka arbetet med att förbättra 
kontrollen, förebyggandet och 
motarbetandet av den illegala handeln 
med tobaksvaror som tillverkas i 
tredjeland utan den kontroll som 
europeiska tillverkare är föremål för.
Dessutom vore det lämpligt att gå mot en 
harmonisering av beskattningen av 
tobaksvaror i alla medlemsstater för att 
undvika att prisskillnaderna i de olika 
staterna, särskilt i gränsöverskridande 
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områden, stimulerar till konsumtion och 
för att se till att alla medlemsstater sätller 
sig bakom målen i detta direktiv. 

Or. es

Ändringsförslag 183
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Skäl 30c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30c) Medlemsstaterna tillämpar olika 
bestämmelser när det gäller att tillåta att 
återförsäljare och lokalt auktoriserade 
säljare gör reklam för och skyltar med 
tobaksprodukter i sina lokaler. De 
bestämmelser som antagits i vissa 
medlemsstater om förbud mot 
butiksskyltning bör utsträckas och anses 
vara till nytta för att minska 
tobakskonsumtionen bland ungdomar. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna tillämpar strikta bestämmelser för tobaksreklam. Tobaksindustrin blir 
ständigt alltmer uppfinningsrik när det gäller att utnyttja det som återstår av deras sista 
marknadsföringskanal, att göra butiksskyltningen ännu mer kreativ och lockande. Forskning 
visar att butiksskyltning direkt påverkar ungdomars rökning. Om medlemsstaterna antar 
förbud mot butiksskyltning, vilket bland annat Irland gjort, kan det bidra till att göra rökning 
mindre lockande för ungdomar.
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Ändringsförslag 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 30d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30d) Reklamkampanjer där 
tobaksprodukter delas ut gratis, vilket 
fortfarande förekommer via 
internetförsäljning eller tolereras på vissa 
offentliga platser i en del medlemsstater, 
bör förbjudas.

Or. en

Motivering

Ungdomar är den främsta målgruppen för reklamkampanjer för tobaksvaror där dessa varor 
delas ut gratis på offentliga platser som nattklubbar och andra nöjeslokaler. Sådan 
reklamutdelning av tobaksvaror bör förbjudas.

Ändringsförslag 185
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av 
ny typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen 
bör övervaka utvecklingen och lägga fram 
en rapport fem år efter det att tidsfristen 
för införlivande av detta direktiv har löpt 
ut, för att bedöma om det krävs ändringar 
i detta direktiv.

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Direktivets syfte är att minska 
rökningen och i synnerhet se till att färre 
unga och andra börjar röka. Därför bör 
det vara förbjudet att utöka markanden 
genom att tillåta nya tobaksprodukter i 
strid med direktivets mål.
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Or. fi

Ändringsförslag 186
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av 
ny typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen 
bör övervaka utvecklingen och lägga fram 
en rapport fem år efter det att tidsfristen 
för införlivande av detta direktiv har löpt 
ut, för att bedöma om det krävs ändringar 
i detta direktiv.

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Därför bör ett totalförbud mot 
tillverkning och försäljning av 
tobaksvaror införas i 
Europeiska unionen. 

Or. en

Ändringsförslag 187
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
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medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv för att helt förhindra 
saluföring av tobaksprodukter av ny typ.

Or. fi

Ändringsförslag 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv. Barn och ungdomar bör 
utbildas, eftersom detta är det enklaste 
och mest effektiva sättet att skydda unga 
människor från att börja använda 
tobaksvaror. Man måste även överväga att 
skapa en fond, finansierad av tillverkarna 
av tobaksprodukter, som finansierar 
kampanjer mot nikotin. Medlemsstaterna 
bör införa en enhetlig åldersgräns på 
18 år för köp av tobaksvaror.

Or. pl
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Ändringsförslag 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl bör allmänna 
planer och kampanjer för att upplysa och 
medvetandegöra människor om de 
allvarliga hälsoriskerna med rökning 
främjas utöver att övervaka utvecklingen 
av tobaksvaror av nya typer. Tillverkare 
och importörer bör vara skyldiga att 
anmäla tobaksvaror av ny typ, utan att 
detta påverkar medlemsstaternas 
befogenhet att förbjuda eller att godkänna 
dem. Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och lägga fram en rapport 
fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

Or. es

Motivering

Allmänna upplysningskampanjer har större effekt på folkhälsan än åtgärder med tomma 
förbud utan vetenskaplig grund.

Ändringsförslag 190
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, (31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
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sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Med denna 
befogenhet i åtanke är medlemsstaterna 
skyldiga att beakta det faktum att nya 
tobaksprodukter kan ha negativa effekter 
på invånarnas folkhälsa i stort, eller att 
nya tobaksprodukter minskar skadorna på 
invånarnas hälsa totalt sett genom att 
stora mängder av produkter som rökare 
använder ersätts eller genom obetydlig 
användning av dessa produkter av icke 
rökare. Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och ta dessa två möjligheter i 
beaktande och lägga fram en rapport tre år 
efter det att tidsfristen för införlivande av 
detta direktiv har löpt ut, för att bedöma 
om det krävs ändringar i detta direktiv.

Or. el

Motivering

Villkoret för att tillstånd ska ges för nya tobaksprodukter bör vara vilken effekt de har på 
folkhälsan, för att på detta sätt uppmuntra de produkter som sannolikt minskar den negativa 
effekten på den totala populationens hälsa. 

Ändringsförslag 191
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att säkerställa lika 
konkurrensvillkor bör tobaksvaror av ny 
typ, som är tobaksvaror i den mening som 
avses i detta direktiv, uppfylla kraven i 
detta direktiv.

(32) Det är skadligt och onödigt om
tobaksvaror av ny typ, som är tobaksvaror i 
den mening som avses i detta direktiv, 
införs på marknaden. Av denna 
anledning är det inte motiverat att tillåta 
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att tobaksvaror av ny typ förs in och 
godkänns på marknaden. Att tillåta nya 
tobaksprodukter står i strid med 
direktivets grundtanke, som är att minska 
tobaksbruket.

Or. fi

Ändringsförslag 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden. Att medlemsstaterna har 
använt sig av skilda regleringsmetoder för 
att bemöta hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa produkter har en 
negativ inverkan på den inre marknadens 
funktion, särskilt med tanke på att dessa 
produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet.

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden. Medlemsstaterna har
dock använt sig av skilda 
regleringsmetoder, vilket undergräver den 
inre marknaden, särskilt med tanke på att
dessa produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet. Det behövs 
harmoniserade bestämmelser, och 
eftersom dessa produkter kan bidra till att 
minska skadeverkningarna bör det finnas 
möjlighet att välja ett mindre långtgående 
regelverk för att garantera säkerhet och 
kvalitet, vilket är en medelväg mellan 
läkemedel och tobaksreglering.

Or. en

Ändringsförslag 193
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden. Att medlemsstaterna har 

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden i allt större kvantiteter.
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använt sig av skilda regleringsmetoder för 
att bemöta hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa produkter har en 
negativ inverkan på den inre marknadens 
funktion, särskilt med tanke på att dessa 
produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet.

Detta gäller särskilt en mängd typer av 
elektroniska cigaretter med olika tekniska 
egenskaper, som därmed är en rättsligt 
sett svårdefinierad produkt som skulle
omfattas av flera olika EU-rättsakter 
beroende på om de syftar till 
rökavvänjning eller inte och om de 
innehåller beroendeframkallande ämnen 
som nikotin eller toxiska kemiska ämnen
eller inte.
Att medlemsstaterna har använt sig av 
skilda regleringsmetoder för att bemöta 
eventuella hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa nya produkter, som 
har saluförts i EU i mindre än tio år, har 
en inverkan på den inre marknadens 
funktion, särskilt med tanke på att dessa 
produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet.

Or. fr

Motivering

Det bör finnas en större objektivitet i presentationen av nya produkter som innehåller nikotin 
om produkterna inte ger alla de kvalitets- och säkerhetsmässiga garantier som krävs men en 
sak är säker: De är mindre toxiska och således mindre hälsofarliga än vanliga cigaretter 
eller rulltobak.

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

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden. Att medlemsstaterna har 
använt sig av skilda regleringsmetoder för 
att bemöta hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa produkter har en 
negativ inverkan på den inre marknadens 
funktion, särskilt med tanke på att dessa 

(33) Nikotinprodukter som inte är 
tobaksvaror som säljs på 
unionsmarknaden. Att medlemsstaterna har 
använt sig av skilda regleringsmetoder för 
att bemöta hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa produkter har en 
negativ inverkan på den inre marknadens 
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produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet.

funktion, särskilt med tanke på att dessa 
produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet.

Or. it

Ändringsförslag 195
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden. Att medlemsstaterna har 
använt sig av skilda regleringsmetoder för 
att bemöta hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa produkter har en
negativ inverkan på den inre marknadens 
funktion, särskilt med tanke på att dessa 
produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet.

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden. Att medlemsstaterna har
använt sig av skilda regleringsmetoder för 
att bemöta hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa produkter har en 
negativ inverkan på den inre marknadens 
funktion, särskilt med tanke på att dessa 
produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet. Så kallade 
elektroniska cigaretter, där nikotin dras in 
i kroppen med inandningsluften, bör 
behandlas likvärdigt med andra källor till 
nikotin som dras in med 
inandningsluften.

Or. fi

Ändringsförslag 196
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden. Att medlemsstaterna har 
använt sig av skilda regleringsmetoder för 

(33) Nikotinprodukter som säljs på 
unionsmarknaden. Att medlemsstaterna har 
använt sig av skilda regleringsmetoder för 



PE510.712v01-00 32/70 AM\935755SV.doc

SV

att bemöta hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa produkter har en 
negativ inverkan på den inre marknadens 
funktion, särskilt med tanke på att dessa 
produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet.

att bemöta hälso- och säkerhetsfrågor i 
samband med dessa produkter har en 
negativ inverkan på den inre marknadens 
funktion, särskilt med tanke på att dessa 
produkter är föremål för betydande 
gränsöverskridande distansförsäljning, 
däribland via internet.

Medlemsstaterna uppbär betydande 
skatteintäkter från tillverkning och 
försäljning av tobaksvaror och därför bör 
de starkt uppmuntras att låta dessa 
inkomster gå direkt till hälso- och 
sjukvård och informationskampanjer som 
informerar ungdomar om de största 
hälsoriskerna med rökning. 

Or. en

Ändringsförslag 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Det är viktigt att tillverkare och 
distributörer inom området för 
elektroniska cigaretter ger 
tillsynsmyndigheterna en ingående 
förteckning över produktens 
nyckelkomponenter (i fråga om renhet, 
föroreningar och fasthet) innan 
produkterna släpps ut på marknaden, 
vilken ska vara synlig på förpackningen i 
enlighet med direktiv 2001/95/EG om 
allmän produktsäkerhet.
För att värna om såväl konsumenternas 
som tillverkarnas eller distributörernas 
intressen, måste det även finnas 
tillförlitliga vetenskapliga uppgifter om att 
de elektroniska cigaretterna inte är 
toxiska. Därför kommer kommissionen att 
begära ett yttrande från vetenskapliga 
kommittén för nya och nyligen 
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identifierade hälsorisker inom 
24 månader efter det att detta direktiv trätt 
i kraft.

Or. fr

Motivering

Kommissionen och dess vetenskapliga kommittéer bör omgående upprätta en allmän 
säkerhetsrapport om de olika slags elektroniska cigaretter som för närvarande släpps ut på 
marknaden och som ofta inte regleras på något sätt.

Ändringsförslag 198
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos 
läkemedel, inklusive nikotinprodukter. Ett 
betydande antal nikotinprodukter har 
redan godkänts enligt detta regelverk. Vid 
godkännandet beaktas nikotininnehållet i 
produkten i fråga. Att låta samma 
rättsliga ram omfatta alla 
nikotinprodukter vars nikotininnehåll 
motsvarar eller överstiger innehållet i en 
nikotinprodukt som tidigare godkänts 
enligt direktiv 2001/83/EG klarlägger 
rättsläget, jämnar ut skillnaderna mellan 
olika nationella lagstiftningar, 
säkerställer lika behandling av alla 
nikotinprodukter som kan användas för 
att sluta röka och skapar incitament för 
forskning och innovation kring 
rökavvänjning. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 

utgår
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direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. de

Ändringsförslag 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram 
omfatta alla nikotinprodukter vars 
nikotininnehåll motsvarar eller överstiger 
innehållet i en nikotinprodukt som 
tidigare godkänts enligt direktiv 
2001/83/EG klarlägger rättsläget, jämnar 
ut skillnaderna mellan olika nationella 
lagstiftningar, säkerställer lika 
behandling av alla nikotinprodukter som 
kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta 
bör inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter som uppges ha
egenskaper som är till nytta för 
människors hälsa. Ett betydande antal 
nikotinprodukter som uppges ha sådana 
egenskaper har redan godkänts enligt detta 
regelverk. Medlemsstaterna är skyldiga att 
säkerställa att nikotinprodukter som inte 
omfattas av direktiv 2001/83/EG och som 
släpps ut på den inre marknaden 
överensstämmer med den tillämpliga 
lagstiftning som förtecknas i
[nya] bilaga IV.

Or. en
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Motivering

Förtydligar att ett upplägg med två spår bör väljas i fråga om nikotinprodukter. Produkter 
som inte omfattas av direktiv 2001/83/EG måste överensstämma med det breda spektrumet av 
lagstiftning i [nya] bilaga IV.

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

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram
omfatta alla nikotinprodukter vars 
nikotininnehåll motsvarar eller överstiger 
innehållet i en nikotinprodukt som 
tidigare godkänts enligt
direktiv 2001/83/EG klarlägger rättsläget, 
jämnar ut skillnaderna mellan olika 
nationella lagstiftningar, säkerställer lika 
behandling av alla nikotinprodukter som 
kan användas för att sluta röka och skapar 
incitament för forskning och innovation 
kring rökavvänjning. Detta bör inte 
påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Det har dock visat sig vara svårt att 
mäta nikotintillförseln eftersom den är 
beroende av produkterna och hur de 
används. Att låta alla nikotinprodukter
oberoende av deras nikotininnehåll 
omfattas av direktiv 2001/83/EG 
klarlägger rättsläget, jämnar ut skillnaderna 
mellan olika nationella lagstiftningar, 
säkerställer lika behandling av alla 
nikotinprodukter som kan användas för att 
sluta röka och skapar incitament för 
forskning och innovation kring 
rökavvänjning. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. en
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Motivering

Det enda som rättfärdigar att saluföring av nikotinprodukter tillåts är för rökavvänjning. Det 
är mycket svårt att bedöma nikotinprodukternas nikotintillförsel. Intensiv användning av 
nikotinprodukter med lågt nikotininnehåll kan fortfarande leda till ett betydande nikotinintag. 
Därför bör alla nikotinprodukter omfattas av läkemedelslagstiftning. Det skulle säkerställa 
nikotinprodukternas kvalitet, säkerhet och effektivitet samt lika villkor för alla 
nikotinprodukter.

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

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram 
omfatta alla nikotinprodukter vars 
nikotininnehåll motsvarar eller överstiger 
innehållet i en nikotinprodukt som 
tidigare godkänts enligt direktiv 
2001/83/EG klarlägger rättsläget, jämnar ut 
skillnaderna mellan olika nationella 
lagstiftningar, säkerställer lika behandling 
av alla nikotinprodukter som kan användas 
för att sluta röka och skapar incitament för 
forskning och innovation kring 
rökavvänjning. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att från detta direktivs 
tillämpningsområde undanta
nikotinprodukter som inte är tobaksvaror 
som tidigare godkänts enligt direktiv 
2001/83/EG klarlägger rättsläget, jämnar ut 
skillnaderna mellan olika nationella 
lagstiftningar, säkerställer lika behandling 
av alla nikotinprodukter som kan användas 
för att sluta röka och skapar incitament för 
forskning och innovation kring 
rökavvänjning Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. it
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(Se ändringsförslagen till artikel 18.)

Ändringsförslag 202
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram omfatta 
alla nikotinprodukter vars nikotininnehåll 
motsvarar eller överstiger innehållet i en 
nikotinprodukt som tidigare godkänts 
enligt direktiv 2001/83/EG klarlägger 
rättsläget, jämnar ut skillnaderna mellan 
olika nationella lagstiftningar, säkerställer 
lika behandling av alla nikotinprodukter 
som kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta bör 
inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive vissa nikotinprodukter. Ett 
betydande antal nikotinprodukter har redan 
godkänts enligt detta regelverk. Vid 
godkännandet beaktas nikotininnehållet i 
produkten i fråga. Att låta samma rättsliga 
ram omfatta alla nikotinprodukter för 
liknande användningssätt och vars 
nikotininnehåll motsvarar eller överstiger 
innehållet i en nikotinprodukt som tidigare 
godkänts enligt direktiv 2001/83/EG 
klarlägger rättsläget, jämnar ut skillnaderna 
mellan olika nationella lagstiftningar, 
säkerställer lika behandling av alla 
nikotinprodukter som kan användas för att 
sluta röka och skapar incitament för 
forskning och innovation kring 
rökavvänjning. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. fr

Motivering

Detaljerna gör helheten. Det är bara vissa av produkterna i artikel 18 med en lämplig mängd 
nikotin som bör betraktas som humanläkemedel i enlighet med direktiv 2001/83/EG och 
godkännas innan de släpps ut på marknaden. De övriga produkter som avses i artikel 18 bör 
omfattas av direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och direktiv 2001/83/EG om 
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.
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Ändringsförslag 203
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram omfatta 
alla nikotinprodukter vars nikotininnehåll 
motsvarar eller överstiger innehållet i en 
nikotinprodukt som tidigare godkänts 
enligt direktiv 2001/83/EG klarlägger 
rättsläget, jämnar ut skillnaderna mellan 
olika nationella lagstiftningar, säkerställer 
lika behandling av alla nikotinprodukter 
som kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta bör 
inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Det är dock 
nödvändigt att skilja mellan dessa 
icke-farmaceutiska nikotinprodukter som 
riktar sig till rökare och som inte i 
huvudsak syftar till att avbryta rökningen 
utan att ersätta de befintliga 
tobaksprodukterna och som har en helt 
annan effekt på folkhälsan än befintliga 
tobaksvaror. Vid godkännandet beaktas 
nikotininnehållet i produkten i fråga. Att 
låta samma rättsliga ram omfatta alla 
nikotinprodukter vars nikotininnehåll 
motsvarar eller överstiger innehållet i en 
nikotinprodukt som tidigare godkänts 
enligt direktiv 2001/83/EG klarlägger 
rättsläget, jämnar ut skillnaderna mellan 
olika nationella lagstiftningar, säkerställer 
lika behandling av alla nikotinprodukter 
som kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta bör 
inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. el
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Motivering

De nikotinprodukter som riktar sig till rökare och som har som mål att underlätta 
rökavvänjningen måste bemötas på ett annat sätt än de icke-farmaceutiska produkter som har 
som huvudsakligt syfte att ersätta befintliga, betydligt skadligare, tobaksvaror.

Ändringsförslag 204
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Alla produkter som innehåller 
nikotin bör behandlas på samma sätt. 
Man bör tillämpa antingen detta direktiv 
eller – vid användning av stora doser för 
medicinska ändamål – medlemsstatens 
läkemedelslagar, vilka i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen skulle ange 
gränserna för medicinsk 
nikotinanvändning. Då nikotinhalten 
definieras bör nikotinmängden räknas 
utifrån dagsdosen eller den största dosen.

Or. fi

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

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, för att uppmärksamma 
konsumenterna på eventuella hälsorisker.

utgår



PE510.712v01-00 40/70 AM\935755SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Detta förslag är kopplat till ändringsförslaget om att låta alla nikotinprodukter som tillverkas 
omfattas av läkemedelslagstiftning. När alla nikotinprodukter regleras som läkemedel 
oberoende av deras nikotinhalt blir denna bestämmelse om märkning förlegad.

Ändringsförslag 206
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som innehåller 
mindre nikotin än de tröskelvärden som 
fastställs i detta direktiv, för att 
uppmärksamma konsumenterna på 
eventuella hälsorisker.

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som innehåller 
mindre nikotin än de tröskelvärden som 
fastställs i detta direktiv, för att 
uppmärksamma konsumenterna på 
eventuella hälsorisker. 
Förpackningsmärkningen bör motsvara 
de krav på varningsbilder och 
förpackningsmärkning för 
tobaksprodukter som finns i detta direktiv.

Or. fi

Ändringsförslag 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, för att uppmärksamma 
konsumenterna på eventuella hälsorisker.

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som inte 
omfattas av direktiv 2001/83/EG för att 
uppmärksamma konsumenterna på 
eventuella hälsorisker, och 
medlemsstaterna bör vara skyldiga att se 
till att de nationella åldersgränserna för 
att köpa nikotinprodukter 
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överensstämmer med åldersgränserna för
försäljning av tobaksvaror.

Or. en

Motivering

Lika villkor bör gälla i fråga om åldersgränser för försäljning av nikotinprodukter och 
tobaksvaror för att avskräcka minderåriga från att börja använda någon av produkterna för 
första gången.

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

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, för att uppmärksamma 
konsumenterna på eventuella hälsorisker.

(35) Bestämmelser om ingredienser, 
märkning och beskrivning bör införas för 
de nikotinprodukter som skiljer sig från de 
tobaksvaror som omfattas av detta 
direktiv, för att uppmärksamma 
konsumenterna på hälsorisker.

Or. it

(Se ändringsförslagen till artikel 18.)

Ändringsförslag 209
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) lågriskprodukt: en produkt som 
innehåller tobak, som då den saluförs 
väsentligen minskar risken för sjukdomar 
i samband med konsumtion av 
konventionella tobaksvaror. En produkt 
avsedd att behandla tobaksberoende, 
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inklusive rökavvänjning, är inte en 
lågriskprodukt om den är godkänd som 
läkemedel.

Or. pt

Ändringsförslag 210
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor 
för tillämpningen av detta direktiv, 
särskilt när det gäller formatet för 
rapportering av ingredienser, beslut om 
produkter med karakteristisk smak eller 
förhöjd toxicitet och 
beroendeframkallande effekt och metoden 
för att bestämma om en tobaksvara har en 
karakteristisk smak, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 211
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt och 

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser och beslut om produkter med 
förhöjd toxicitet och beroendeframkallande 
effekt, bör kommissionen tilldelas 
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metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak, 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. cs

Ändringsförslag 212
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt och 
metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak,
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk lukt och smak har blivit populära (utgör en betydande andel av 
marknaden för tobaksvaror) endast i vissa EU-länder. I andra länder är populariteten för
smaksatta cigaretter försvinnande liten, och i vissa obefintlig. De av kommissionen 
föreslagna lösningarna kommer därför att hårdast drabba marknaderna i de länder där 
smaksatta cigaretter är populära, men praktiskt taget inte alls påverka marknaderna i övriga 
medlemsstater. Denna lösning är oproportionell, och bör som sådan inte införas.
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Ändringsförslag 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt och 
metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak,
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 182/2011.

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. en

Motivering

Följdändring till förslaget om att införa en positiv förteckning i artikel 6.1 första stycket från 
samma förslagsställare. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt och 
metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak, 

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser och beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
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bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 182/2011.

befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. it

(Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.2 andra stycket.)

Ändringsförslag 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt och 
metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
förhöjd toxicitet och beroendeframkallande 
effekt och metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. pl

Ändringsförslag 216
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 

utgår
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utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget särskilt när det 
gäller följande: anta och anpassa högsta 
tillåtna utsläpp och mätmetoder för dessa; 
fastställa högsta tillåtna halter av 
ingredienser som ökar toxicitet, 
beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; 
se över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter.
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är i hög grad politiska beslut. Alla ändringar måste göras enligt 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och utgår
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för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget särskilt när det 
gäller följande: anta och anpassa högsta 
tillåtna utsläpp och mätmetoder för dessa; 
fastställa högsta tillåtna halter av 
ingredienser som ökar toxicitet, 
beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; 
se över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 218
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
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konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; 
se över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta mätmetoder; fastställa högsta tillåtna
halter av ingredienser som ökar toxicitet 
och beroendeframkallande effekt. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. cs

Ändringsförslag 219
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande:

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
kan kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget. Det är av särskild betydelse att 
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anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet, beroendeframkallande 
effekt och attraktionskraft; reglera 
användningen av hälsovarningar, den 
unika identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; 
se över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. de

Motivering

Det är för tidigt att redan nu ange att särskilda delar ska omfattas av delegerade akter. 
Genom en allmänt hållen terminologi undviks framtida ändringar av skälen.

Ändringsförslag 220
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 



PE510.712v01-00 50/70 AM\935755SV.doc

SV

i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta mätmetoder för utsläpp; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet eller beroendeframkallande 
effekt; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 221
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta mätmetoder för utsläpp; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet eller beroendeframkallande 
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toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

effekt; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 222
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
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säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 223
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp
och mätmetoder för dessa; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet, beroendeframkallande effekt
och attraktionskraft; reglera användningen 
av hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta mätmetoder för utsläpp; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet eller beroendeframkallande 
effekt; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
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tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak, 
vattenpipstobak och rökfria tobaksvaror, 
och se över nikotininnehållet i 
nikotinprodukter. Det är av särskild 
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genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. ro

Ändringsförslag 225
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa mätmetoder för
utsläppen; fastställa högsta tillåtna halter 
av ingredienser som ökar toxicitet, 
beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
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förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt. 

Or. es

Motivering

Att anpassa de högst tillåtna utsläppen kan inte bara betraktas som en teknisk aspekt som kan 
lösas med delegerade akter.

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

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det 
är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; ta fram metoder för att 
fastställa om en tobaksvara har en 
karakteristisk smak; reglera användningen 
av hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
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förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. it

(Se ändringsförslagen till artiklarna 3, 6.2 andra stycket och artikel 18.)

Ändringsförslag 227
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Direktivets mål bör vara att minska 
rökning, och man bör sträva mot att till 
slut kunna sikta på att rökning upphör 
helt, med beaktande av de väldiga och 
onödiga förlusterna för folkhälsan och 
ekonomin.

Or. fi

Ändringsförslag 228
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta, i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen, om 
de gäller för alla produkter utan åtskillnad 
och inte motiveras av tvingande behov 
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medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

med avseende på skyddet för folkhälsan, 
vilka bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna och inte innebär en 
snedvridning av konkurrensen. 

Or. el

Motivering

Direktivets syfte är en samordnad marknad för tobaksprodukter och inte en fragmentering av 
den. Det bör dessutom understrykas att skyddet för folkhälsan är ett nationellt ansvar.

Ändringsförslag 229
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad
och motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för produkter som tillverkas eller 
säljs i den berörda medlemsstaten och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
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bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

Or. cs

Ändringsförslag 230
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
kommissionen med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv.

Or. en
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Motivering

Det är olämpligt att kommissionen ges befogenhet att godkänna eller avslå framtida 
nationella åtgärder eftersom det är domstolarnas sak att avgöra om nationella åtgärder är 
förenliga med EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 231
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv. Ett 
medel för godtycklig diskriminering är 
exempelvis kravet att öka ytan för 
varningstexter till över 60 procent. Syftet 
med detta direktiv är att fastställa 
enhetliga förpacknings- och 
etiketteringsbestämmelser, därför gäller 
stränga kriterier för medlemsstaternas 
handlingsutrymme att anta normer som 
kraftigt avviker från bestämmelserna i 



PE510.712v01-00 60/70 AM\935755SV.doc

SV

föreliggande direktiv. 

Or. de

Ändringsförslag 232
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
kommissionen och kan godkännas av 
kommissionen med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv och principerna och kraven för 
den inre marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes
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Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla och/eller införa 
nationella och/eller regionala 
bestämmelser i avsikt att bevara 
traditionella tobaksodlingar på grund av 
invånarnas socioekonomiska beroende av 
dem och landets markanvändning, måste 
ha rätt att göra det.

Or. pt

Ändringsförslag 234
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den 
fulla tillämpningen av detta direktiv. 
Därmed kan medlemsstaterna exempelvis 
behålla eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv. 
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 235
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den 
fulla tillämpningen av detta direktiv.
Därmed kan medlemsstaterna exempelvis 
behålla eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv. 
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(41) Medlemsstaterna bör kunna införa 
strängare lagstiftning för tobaksvaror om 
de anser att detta är nödvändigt för att 
skydda folkhälsan, förutsatt att den inte 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Om en tobaksvara
eller en liknande produkt uppfyller kraven 
i detta direktiv får medlemsstaterna 
varken förbjuda eller begränsa importen, 
försäljningen eller konsumtionen av 
denna produkt.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
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detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. Därmed 
kan medlemsstaterna exempelvis behålla 
eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv.
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. För 
tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(Om motsvarande ändringsförslag om 
standardiserad förpackning inte antas bör 
detta ändringsförslag utgå.)

Or. en

Motivering

Standardiserad förpackning bör införas och göras obligatorisk så som föreslås i andra 
ändringsförslag från samma förslagsställare.

Ändringsförslag 237
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. Därmed 
kan medlemsstaterna exempelvis behålla 
eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. Därmed 
kan medlemsstaterna behålla eller införa 
ytterligare bestämmelser, förutsatt att dessa 
är kompatibla med fördraget och WTO:s 
bestämmelser samt inte begränsar 
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bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv. 
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

tillämpningen av detta direktiv. För 
tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

Or. el

Ändringsförslag 238
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. Därmed 
kan medlemsstaterna exempelvis behålla 
eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv. 
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. Därmed 
kan medlemsstaterna exempelvis behålla 
eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv. 
Man bör särskilt beakta förverkligandet 
av de obligatoriska varningsbilder och 
varningstexter som fastställs i detta 
direktiv samt andra 
harmoniseringsbestämmelser som bland 
annat berör storlek. För tekniska 
föreskrifter krävs förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.
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Or. fi

Ändringsförslag 239
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Om en tobaksvara eller en liknande 
produkt uppfyller kraven i detta direktiv 
får medlemsstaterna varken förbjuda eller 
oskäligen begränsa importen, 
försäljningen eller konsumtionen av 
denna produkt, eftersom tillverkarna 
måste få behålla en viss lägsta 
rättssäkerhetsnivå.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Medlemsstaterna ska komplettera 
lagstiftningsbestämmelserna i detta 
direktiv genom att vidta alla lämpliga 
åtgärder för att skydda folkhälsan bland 
EU-medborgarna. Den progressiva 
samordningen av det skattesystem som 
tillämpas för tobaksprodukter inom 
unionen och utarbetandet av 
informationskampanjer i media och bland 
unga, vid utbildningsinrättningarna, är 
viktiga incitament för att bekämpa 
farorna med tobak bland unga.

Or. fr
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Ändringsförslag 241
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i enlighet 
med de regler och skyddsåtgärder som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter.

(42) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i enlighet 
med de regler och skyddsåtgärder som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
Även nationell dataskyddslagstiftning ska 
beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) All försämring av livsvillkoren för 
de invånare i unionen som är beroende av 
tobaksodling, vilka ofta bor i mindre 
gynnade områden, bör undvikas i detta 
direktiv. Eftersom syftet med direktivet 
endast är att minska stimulansen att 
konsumera tobaksvaror, måste de 
socioekonomiska bieffekterna för de 
invånare som är beroende av denna 
odling alltid beaktas vid beslut om 
ingredienser och tillsatser. Det är viktigt 
att behålla odlingarna i unionen. De 
utgör bara en marginell andel av 
konsumtionen i unionen samtidigt som de 
bidrar till ekonomisk stabilitet i några 
europeiska områden med få 
produktionsalternativ.
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Or. es

Ändringsförslag 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av tobaksvaror 
är nödvändiga för att förbättra den inre 
marknadens funktion samtidigt som en 
hög nivå av skydd för människors hälsa 
och konsumentskydd säkerställs i enlighet 
med artiklarna 35 och 38 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i 
enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
varumärkesinnehavarens rätt till egendom 
(artikel 17). Därför måste det säkerställas 
att de skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av tobaksvaror 
inte bara garanterar en hög nivå av skydd 
för människors hälsa och konsumentskydd, 
utan även värnar alla andra 
grundläggande rättigheter och är 
proportionella med hänsyn till den inre 
marknadens funktion. Tillämpningen av 
detta direktiv bör ske i enlighet med 
unionslagstiftningen och relevanta 
internationella åtaganden.

Or. de

Ändringsförslag 244
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av 
tobaksvaror är nödvändiga för att 
förbättra den inre marknadens funktion 
samtidigt som en hög nivå av skydd för 
människors hälsa och konsumentskydd 
säkerställs i enlighet med artiklarna 35 
och 38 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i 
enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och
rätt till egendom (artikel 17).

Or. de

Motivering

Det är inte på något sätt nödvändigt med det intrång i varumärkesrättigheterna som 
kommissionens förslag medför i syfte att förbättra den inre marknadens funktion.

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

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av tobaksvaror 
är nödvändiga för att förbättra den inre 
marknadens funktion samtidigt som en hög 
nivå av skydd för människors hälsa och 

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av tobaksvaror 
är nödvändiga för att förbättra den inre 
marknadens funktion samtidigt som en hög 
nivå av skydd för människors hälsa och 
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konsumentskydd säkerställs i enlighet med 
artiklarna 35 och 38 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i 
enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

konsumentskydd säkerställs i enlighet med 
artiklarna 35 och 38 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i 
enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

Medlemsstaterna bör respektera rätten till 
ren luft i enlighet med artiklarna 7b 
och 12 i den internationella konventionen 
om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, där rätten till en säker och 
hälsosam arbetsmiljö och rätten för alla 
att åtnjuta högsta tillgängliga standard 
för fysisk och psykisk hälsa föreskrivs. 
Detta är förenligt med syftet med 
artikel 37 i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna där det 
föreskrivs att en hög nivå i fråga om 
miljöskydd och förbättring av miljöns 
kvalitet ska integreras i unionens politik. 

Or. en

Ändringsförslag 246
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Detta direktiv är ett viktigt bidrag 
för att skydda unionsmedborgarnas hälsa 
och välmående då det gör 
konsumentinformationen säkrare och 
försöker förbättra de vetenskapliga 
bevisen för att tobakskonsumtion är 
skadlig för människans hälsa och göra 
dem mer objektiva. Direktivets 
ikraftträdande förmodas därför minska 
konsumtionen och få en negativ effekt på 
tobaksodlarna samt på en del traditionella 
industrier kopplade till denna odling som 
utgör en viktig del av 
bruttonationalprodukten i unionens 
yttersta randområden eller i områden på 
tillbakagång. De europeiska 
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institutionerna som är medvetna om 
denna verklighet bör planera för 
utvecklingsfrämjande åtgärder för att 
omstrukturera verksamheten eller starta 
annan verksamhet för dem som är 
yrkesverksamma inom detta område och 
främja och driva forskning om hur denna 
odling kan tillvaratas på annat ofarligt 
sätt.

Or. es


