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Ændringsforslag 247
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv har til formål at gennemføre 
en indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om:

Dette direktiv har til formål på lang sigt at
sætte en stopper for brugen af tobaksvarer
og på kort sigt at mindske anvendelsen 
heraf ved at gennemføre en indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om:

Or. fi

Ændringsforslag 248
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mærkning og emballering af 
tobaksvarer, herunder de 
sundhedsadvarsler, der skal angives på 
enkeltpakninger og eventuel ydre 
emballage om tobaksvarer samt
sporbarhed og sikkerhedsfeatures med 
henblik på at sikre overholdelse af dette 
direktiv

b) mærkning og emballering af 
tobaksvarer, herunder de 
sundhedsadvarsler, der skal angives på 
enkeltpakninger og eventuel ydre 
emballage om tobaksvarer samt 
sikkerhedsfeatures med henblik på at sikre 
overholdelse af dette direktiv

Or. de

Ændringsforslag 249
Morten Messerschmidt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbuddet mod at markedsføre tobak, 
der indtages oralt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbuddet mod at markedsføre tobak, 
der indtages oralt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 251
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

d) forbud mod fjernsalg og internetsalg af 
tobaksvarer på tværs af grænser

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse gælder det, at internetsalg af tobaksvarer på tværs 
af grænser fremmer spekulation i lavere priser, giver mulighed for ulovlig handel og primært 
benyttes af internetforhandlere for at drage fordel af medlemsstaternes forskellige 
skatteregler, hvorved medlemsstaternes indsats for at afskrække folk fra at ryge ved hjælp af 
høje afgifter undermineres.
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Ændringsforslag 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

d) forbud mod fjernsalg af tobaksvarer

Or. fr

Begrundelse

Fjernsalg, navnlig via internettet, inden for en medlemsstat har samme alvorlige 
konsekvenser som salg på tværs af grænser.

Ændringsforslag 253
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

d) forbud mod fjernsalg af tobaksvarer på 
tværs af grænser

Or. en

Ændringsforslag 254
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

d) forbud mod fjernsalg af tobaksvarer på 
tværs af grænser

Or. fi
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Ændringsforslag 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

d) forbud mod fjernsalg af tobaksvarer på 
tværs af grænser

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 16.)

Ændringsforslag 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) markedsføring og mærkning af visse 
produkter, der er beslægtet med 
tobaksvarer, nemlig nikotinholdige 
produkter og urtebaserede rygeprodukter

f) markedsføring og mærkning af visse 
produkter, der er beslægtet med 
tobaksvarer, nemlig nikotinholdige 
produkter såsom e-cigaretter og 
urtebaserede rygeprodukter

Or. en

Begrundelse

Den større brug af e-cigaretter på markedet og deres ingredienser, herunder nikotin, betyder, 
at de bør være omfattet af et direktiv, der vedrører sådanne produkter.

Ændringsforslag 257
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) markedsføring og mærkning af visse 
produkter, der er beslægtet med 
tobaksvarer, nemlig nikotinholdige 
produkter og urtebaserede rygeprodukter

f) markedsføring og mærkning af visse 
produkter, der er beslægtet med 
tobaksvarer, nemlig tobaksfri
nikotinholdige produkter og urtebaserede 
rygeprodukter

Or. fr

Ændringsforslag 258
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

for at fremme et velfungerende indre 
marked for tobak og tobaksrelaterede 
produkter med udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

for at opfylde de forpligtelser, der gælder i 
henhold til WHO-rammekonventionen for 
tobakskontrol, under hensyntagen til den 
fremtidige sundhedsforskning, der 
udvikles under Horisont 2020 med 
henblik på at tackle de sundhedsskadelige 
virkninger af tobaksforbrug, og for at
fremme et velfungerende indre marked for 
tobak og tobaksrelaterede produkter med 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, især for unge 
personer.

Or. en

Ændringsforslag 259
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

for at fremme et velfungerende indre 
marked for tobak og tobaksrelaterede

for at fremme et velfungerende indre 
marked for tobak og relaterede tobaksfri
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produkter med udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

produkter med udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, især for unge 
personer.

Dette direktiv søger ligeledes at holde 
offentligheden underrettet om de 
skadelige virkninger af rygning uden dog 
at anfægte de politikker til 
risikobegrænsning, der opfordrer rygere 
til at skifte til produkter med en lav risiko.

Or. fr

Begrundelse

Antirygeloven har ikke opnået de ønskede resultater i en række medlemsstater, hvorfor EU-
lovgivningen bør indføre politikker til risikobegrænsning, der opfordrer rygere til at skifte til 
produkter med en lav risiko. Kommissionen har indført en lignende bestemmelse i artikel 17, 
der vedrører nye tobaksvarer.

Ændringsforslag 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

for at fremme et velfungerende indre 
marked for tobak og tobaksrelaterede 
produkter med udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 261
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "tilsætningsstof": et stof indeholdt i en 
tobaksvare, dennes enkeltpakning eller 
eventuel ydre emballage, med undtagelse 
af tobaksblade og andre naturlige eller 
uforarbejdede dele af tobaksplanter

udgår

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med den ændrede definition af "ingrediens" i nr. 18.

Ændringsforslag 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "tilsætningsstof": et stof indeholdt i en 
tobaksvare, dennes enkeltpakning eller 
eventuel ydre emballage, med undtagelse 
af tobaksblade og andre naturlige eller 
uforarbejdede dele af tobaksplanter

udgår

Or. it

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke forsøge at regulere stoffer, som ikke vedrører den færdige vares 
emballage.

Ændringsforslag 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "tilsætningsstof": et stof indeholdt i en
tobaksvare, dennes enkeltpakning eller 
eventuel ydre emballage, med undtagelse 
af tobaksblade og andre naturlige eller 
uforarbejdede dele af tobaksplanter

2) "tilsætningsstof": et stof, som anvendes 
til fremstilling af en tobaksvare, herunder
dennes dele såsom papir, filter, blæk, 
kapsler og klæbemiddel samt dennes 
pakning og ydre emballage, der stadig er 
til stede, herunder i ændret form, i den
færdige vare, med undtagelse af 
tobaksblade og andre naturlige eller 
uforarbejdede dele af tobaksplanter

Or. de

Ændringsforslag 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "tilsætningsstof": et stof indeholdt i en 
tobaksvare, dennes enkeltpakning eller 
eventuel ydre emballage, med undtagelse 
af tobaksblade og andre naturlige eller 
uforarbejdede dele af tobaksplanter

2) "tilsætningsstof": et stof indeholdt i en 
tobaksvare, med undtagelse af tobaksblade 
og andre naturlige eller uforarbejdede dele 
af tobaksplanter, der er til stede i den
færdige vare

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af pakning og emballage i definitionen af tilsætningsstof medfører forpligtelser 
for leverandørerne, der ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde (herunder blæk, 
papir, pap osv.), og som derfor var udelukket fra de drøftelser, der fandt sted i forbindelse 
med vedtagelsen af direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "alderskontrolsystem": et it-system, der 
entydigt bekræfter forbrugerens alder 
elektronisk i overensstemmelse med 
nationale krav

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "alderskontrolsystem": et it-system, der 
entydigt bekræfter forbrugerens alder 
elektronisk i overensstemmelse med 
nationale krav

udgår

Or. it

Begrundelse

Fjernsalg på tværs af grænser ville sætte forbrugernes – særlig mindreåriges – sikkerhed på 
spil og fremme ulovlig handel med tobaksvarer.

Ændringsforslag 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "alderskontrolsystem": et it-system, der 
entydigt bekræfter forbrugerens alder 
elektronisk i overensstemmelse med 
nationale krav

udgår

Or. it
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(Jf. ændringsforslag til artikel 16.)

Ændringsforslag 268
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, 
mentol eller vanilje, og som bemærkes før 
eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren 

udgår

Or. en

Begrundelse

Termen kendetegnende aroma tilhører en subjektiv kategori. Formålet med forslaget burde 
snarere være at indføre en udtømmende liste over aromaer, som tillader mentol i tobaksvarer.

Ændringsforslag 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, 
mentol eller vanilje, og som bemærkes før 
eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren 

udgår
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Or. pl

Ændringsforslag 270
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, 
mentol eller vanilje, og som bemærkes før 
eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren 

udgår

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 271
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 

4) "kendetegnende aroma": en sød, 
frugtagtig eller sukkeragtig duft, der 
adskiller sig fra tobak, eller smag af andet 
end tobak, som er resultatet af en aroma
eller en kombination af aromaer, som 
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frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, 
mentol eller vanilje, og som bemærkes før 
eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren

bemærkes ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren; ved denne definition antages 
det, at tobak og mentol ikke har en sød, 
frugtagtig eller sukkeragtig smag

Or. de

Begrundelse

For at sikre et velfungerende marked bør fabrikanterne af tobaksvarer have mulighed for på 
retfærdig vis at konkurrere om kunderne ved at udvikle nye varer, som adskiller sig fra 
konkurrenternes.

Ændringsforslag 272
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer,
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, 
og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer,
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

Or. de

Ændringsforslag 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer,

4) "ikketobaksdominerende aroma": en
yderst karakteristisk duft eller smag af 
andet end tobak eller mentol, som er 
resultatet af et tilsætningsstof eller en 
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herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje,
og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

kombination af tilsætningsstoffer, og som
er tydelig ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren

Or. en

Begrundelse

Den anvendte ordlyd er ikke præcis nok og kan derfor føre til subjektive fortolkninger. Hvad 
angår mentol, forbruges disse produkter oftest af voksne forbrugere og ikke af mindreårige, 
hvorfor disse produkter falder uden for direktivets anvendelsesområde. Et forbud mod mentol
kan endvidere føre til, at forbrugerne benytter sig af ulovlig handel, når de skal købe disse 
produkter, hvilket følgelig vil have en negativ indvirkning på det lovlige forbrug og på 
dyrkningen af tobak til dette formål.

Ændringsforslag 274
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier,
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, urter, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. en

Ændringsforslag 275
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 4) "kendetegnende aroma": en duft eller 
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karakteristisk duft eller smag af andet end
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

smag, som adskiller sig helt fra tobak, og
som er resultatet af et tilsætningsstof eller 
en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder frugt, krydderier, urter, alkohol
eller slik, og som bemærkes før eller ved 
den påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. fr

Begrundelse

Der bør ikke henvises til visse aromaer, når listen ikke er udtømmende. Vanilje kan høre 
under "krydderier", mens mentol, navnlig på grund af indvirkningen på pigers og unge 
kvinders forbrug, fortjener særlig opmærksomhed og bør have en særskilt definition.

Ændringsforslag 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer,
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje,
og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. en

Ændringsforslag 278
Jutta Haug

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol eller slik, og som bemærkes 
før eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren

Or. en

Ændringsforslag 279
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, som er resultatet af et 



PE510.713v01-00 18/64 AM\935756DA.doc

DA

eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. de

Ændringsforslag 280
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, 
mentol eller vanilje, og som bemærkes før 
eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren

Or. pt

Ændringsforslag 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik eller vanilje, og som 
bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren; traditionelle 
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tobaksaromaer, f.eks. mentol, betragtes 
ikke som en kendetegnende aroma

Or. en

Begrundelse

Mentol har ikke en påvist indvirkning på unge personer og bør derfor ikke medtages i dette 
direktiv som en kendetegnende aroma, men bør derimod betragtes som en konventionel 
cigaret. Formålet med et forbud er at afholde unge personer fra at begynde at ryge, og mentol 
har ikke en påvist indvirkning på denne beslutning.

Ændringsforslag 282
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak og mentol, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at markedsføre mentolprodukter er i overensstemmelse med den amerikanske 
tilgang, som følges i dette forslag, og bidrager væsentligt til at mindske den ulovlige handel i 
lande, hvor forbruget af mentolprodukter er højt.

Ændringsforslag 283
Martina Anderson
for GUE/NGL-Gruppen
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "aroma": en karakteristisk duft eller 
smag af andet end tobak, som er resultatet 
af et tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, 
mentol eller vanilje, og som bemærkes før 
eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør omhandle aromaer generelt og ikke kun "kendetegnende" aromaer.

Ændringsforslag 284
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. cs

Ændringsforslag 285
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "aroma af mentol": en karakteristisk 
smag baseret på mint, der findes i mange 
cigaretter i en mængde, der overskrider 
0,3 %, og som smages hver gang, røgen 
inhaleres

Or. fr

Begrundelse

Der er behov for en separat definition af aroma af mentol, da mentol udgør et vigtigt 
tilsætningsstof i tobak og et stof, der eksplicit efterspørges af forbrugeren.

Ændringsforslag 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår

Or. en

Ændringsforslag 287
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår

Or. de
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Begrundelse

En cigarillo er en type cigar, og der er derfor ikke behov for en separat definition.

Ændringsforslag 288
Timothy Kirkhope

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår

Or. en

Ændringsforslag 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

8) "cigarillo": en lille, tynd type cigar

Or. de

Ændringsforslag 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

8) "cigarillo": en tobaksrulle, som 
forbruges via en forbrændingsproces og 
er nærmere defineret i artikel 4 i Rådets
direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om 
punktafgiftsstrukturen og -satserne for 
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forarbejdet tobak

Or. es

Begrundelse

Direktivets definition af "cigarillo" stemmer ikke overens med EU's gældende lovgivning 
siden 2011, jf. Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -
satserne for forarbejdet tobak.

Ændringsforslag 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "elektroniske cigaretter (e-
cigaretter)": elektriske 
forbrugerprodukter, hvor rygeren 
inhalerer en fordampet væske, der bl.a. 
indeholder nikotin, propylen, glykol og 
glycerol, og som giver brugeren en følelse 
af at ryge

Or. en

Begrundelse

E-cigaretter anvendes primært af rygere, tidligere rygere og rygere, som forsøger at stoppe.
E-cigaretter er mindre skadelige og giftige end almindelige cigaretter. De tilfører imidlertid 
stadig nikotin og andre potentielt skadelige stoffer, når de inhaleres.

Ændringsforslag 292
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "fjernsalg på tværs af grænser": 
fjernsalgstjeneste, hvor forbrugeren på 
tidspunktet for bestilling af produktet 

11) "fjernsalg på tværs af grænser": 
fjernsalgstjeneste, hvor den endelige 
forbruger bestiller et produkt, som skal 



PE510.713v01-00 24/64 AM\935756DA.doc

DA

befinder sig i en anden medlemsstat end 
den medlemsstat eller det tredjeland, hvor 
detailsalgsstedet er etableret; et 
detailsalgssted anses for at være etableret i 
en medlemsstat:

leveres i en anden medlemsstat end den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret; et detailsalgssted anses for at 
være etableret i en medlemsstat:

Or. cs

Ændringsforslag 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "fjernsalg på tværs af grænser": 
fjernsalgstjeneste, hvor forbrugeren på 
tidspunktet for bestilling af produktet 
befinder sig i en anden medlemsstat end 
den medlemsstat eller det tredjeland, hvor 
detailsalgsstedet er etableret; et 
detailsalgssted anses for at være etableret 
i en medlemsstat:

11) "fjernsalg på tværs af grænser": 
fjernsalgstjeneste, hvor forbrugeren på 
tidspunktet for bestilling af produktet 
befinder sig i en anden medlemsstat end 
den medlemsstat eller det tredjeland, hvor 
detailsalgsstedet er etableret;

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 16.)

Ændringsforslag 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) såfremt der er tale om en fysisk person: 
hvis han/hun har sit forretningssted i den 
pågældende medlemsstat

udgår

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 16.)
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Ændringsforslag 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i andre tilfælde: hvis virksomheden har 
sit vedtægtsmæssige hjemsted, 
hovedkontor eller forretningssted, 
herunder en filial, et agentur eller enhver 
anden afdeling, i den pågældende 
medlemsstat

udgår

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 16.)

Ændringsforslag 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) fabrikanter af e-cigaretter bør give 
omfattende oplysninger om produkternes 
forskellige ingredienser, om virkningerne 
af fordampet væske indeholdende nikotin 
og om de øvrige sundhedsskadelige 
virkninger ved inhalering af potentielt 
kræftfremkaldende stoffer

Or. en

Begrundelse

Der bør gives omfattende oplysninger og foretages grundige undersøgelser af de 
sundhedsskadelige virkninger af ingredienser og stoffer i e-cigaretter, således at 
medlemsstaterne og Kommissionen kan udøve en passende reguleringsfunktion.

Ændringsforslag 297
Jarosław Kalinowski
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "aromastof": et tilsætningsstof, der 
giver duft og/eller smag

udgår

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 298
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "aromastof": et tilsætningsstof, der 
giver duft og/eller smag

13) "aromastof": en ingrediens, der giver 
duft og/eller smag

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre overensstemmelse med sletningen af definitionen af 
"tilsætningsstof" i nr. 2.

Ændringsforslag 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "aromastof": et tilsætningsstof, der 
giver duft og/eller smag

13) "aromastof": et tilsætningsstof, der 
giver duft og/eller smag, undtagen mentol

Or. es

Begrundelse

Mentolcigaretter er meget udbredte i en række europæiske lande, men forbruges primært af 
ældre og ikke unge personer. Et forbud mod mentol kan få forbrugerne til at købe produktet 
på det sorte marked. Det skal ligeledes nævnes, at mentol ikke er forbudt i lande med en 
meget restriktiv politik vedrørende tobaksforbrug.

Ændringsforslag 300
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til 
stede i en færdig tobaksvare, herunder 
papir, filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

udgår

Or. de

Begrundelse

"Tilsætningsstof" er allerede defineret i artikel 2 i direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til 
stede i en færdig tobaksvare, herunder 
papir, filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

18) "ingrediens": et tilsætningsstof og
tobak

Or. de

Ændringsforslag 302
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til stede 
i en færdig tobaksvare, herunder papir, 
filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

18) "ingrediens": et stof, med undtagelse 
af tobaksblade og andre naturlige, 
forarbejdede eller uforarbejdede dele af 
tobaksplanter, som anvendes til 
forarbejdning eller fremstilling af 
tobaksvarer, herunder papir, filter, blæk, 
kapsler og klæbemiddel, der er til stede i 
en færdig tobaksvare, herunder i ændret 
form

Or. de

Begrundelse

Definitionen af ingredienser går langt ud over de delvise FCTC-retningslinjer, som omfatter 
alle stoffer, der bevidst er tilsat et produkt under fremstillingsprocessen.

Ændringsforslag 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til stede 
i en færdig tobaksvare, herunder papir, 
filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

18) "ingrediens": ethvert stof, der anvendes 
til fremstilling eller forarbejdning af en
tobaksvare, eller enhver del deraf 
(herunder papir, filter, blæk, kapsler og 
klæbemiddel), der er til stede i den 
færdige tobaksvare

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med det gældende direktiv om tobaksvarer bør definitionen af 
"ingrediens" ikke omfatte blade, rester af plantebeskyttelsesmidler eller pakning, men kun de 
stoffer, der ud over tobak er til stede i den færdige tobaksvare.

Ændringsforslag 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til stede 
i en færdig tobaksvare, herunder papir, 
filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

18) "ingrediens": et tilsætningsstof og 
ethvert andet stof, der er til stede i en 
færdig tobaksvare, herunder papir, filter, 
blæk, kapsler og klæbemiddel

Or. en

Begrundelse

Tobaksblade bør ikke betragtes som en ingrediens, da de udgør en del af produktet og ikke en 
del, der tilføjes, som fastsat i artikel 2 i det gældende direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 305
Milan Cabrnoch
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til stede 
i en færdig tobaksvare, herunder papir, 
filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

18) "ingrediens": et tilsætningsstof og 
ethvert andet stof, der er til stede i en 
færdig tobaksvare, herunder papir, filter, 
blæk, kapsler og klæbemiddel

Or. cs

Ændringsforslag 306
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til stede 
i en færdig tobaksvare, herunder papir, 
filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

18) "ingrediens": et tilsætningsstof
(undtagen tobaksblade og andre naturlige, 
forarbejdede eller uforarbejdede dele af 
tobaksplanter) og ethvert andet stof, der er 
til stede i en færdig tobaksvare, herunder 
papir, filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

Or. es

Ændringsforslag 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 

18) "ingrediens": et tilsætningsstof og 
ethvert andet stof, der er til stede i en 
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eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til stede 
i en færdig tobaksvare, herunder papir, 
filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

færdig tobaksvare, herunder papir, filter, 
blæk, kapsler og klæbemiddel

Or. it

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens tilgang i forbindelse med revisionen af direktiv 
2001/110/EF om honning, er det vigtigt at skelne mellem et produkts "ingredienser" og 
"naturlige bestanddele". Tobak bør derfor udgøre en bestanddel i en tobaksvare.

Ændringsforslag 308
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "rekonstitueret tobak": et resultat af 
forarbejdningen af forskellige dele af 
tobaksplanten fra tærskning til 
fremstilling af tobaksvaren, der bruges 
som blade, eller som udgør enkeltdele af 
tobaksblandingen til cigaretter eller 
øvrige tobaksvarer

Or. en

Begrundelse

Direktivet foreslår en række definitioner. Der er behov for en definition af "rekonstitueret 
tobak" for at øge forbrugernes kendskab til dette begreb.

Ændringsforslag 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

18b) "tobak": blade og andre naturlige, 
forarbejdede eller uforarbejdede dele af 
tobaksplanter, herunder ekspanderet og 
rekonstitueret tobak

Or. de

Ændringsforslag 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18c) "naturlig bestanddel": tobak (blade 
og andre naturlige, forarbejdede eller 
uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak)

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 2, nr. 18).

Ændringsforslag 311
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 312
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

udgår

Or. en

Ændringsforslag 313
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 314
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse for indholdet af et stof i 
en tobaksvare eller i emissionerne herfra

Or. de
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Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at oplyse en maksimalgrænseværdi på 0. Det er heller ikke alle stoffer, 
der kan måles i gram.

Ændringsforslag 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse for indholdet af et stof i 
en tobaksvare eller i emissionerne herfra 
målt i gram

Or. en

Begrundelse

Fastsættelsen af en maksimalgrænseværdi, herunder også 0, kan medføre forskelsbehandling 
af forskellige dyrkede sorter tobaksblade og dermed også af avlere og kan i sidste ende føre 
til et forbud mod hele produktkategorier. Dette kan resultere i mulige konflikter med
internationale handelsaftaler, som EU eller medlemsstaterne har undertegnet med 
tredjelande.

Ændringsforslag 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse for indholdet af et stof i 
en tobaksvare målt i gram

Or. it
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Begrundelse

"Emissioner med en maksimumgrænse, herunder også på 0," kan omfatte alle de tobaksvarer, 
der er på markedet i dag.

Ændringsforslag 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse for indholdet af et stof i 
en tobaksvare eller i emissionerne herfra 
målt i gram

Or. it

Ændringsforslag 318
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22) "nikotinholdigt produkt": et produkt, 
der kan inhaleres, indtages eller på anden 
måde forbruges, og som er tilsat nikotin 
enten under fremstillingen eller af 
forbrugeren selv før eller under 
anvendelsen

22) "nikotinholdigt produkt": et produkt, 
der kan inhaleres, indtages eller på anden 
måde forbruges, og som hverken 
indeholder tobak eller udgør et 
lægemiddel i henhold til direktiv 
2001/83/EF

Or. de

Ændringsforslag 319
Holger Krahmer
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) "ny kategori af tobaksvarer": en 
tobaksvare, der ikke er en cigaret,
rulletobak, pibetobak, vandpibetobak, en 
cigar, en cigarillo, tyggetobak, tobak, der 
indtages nasalt, eller tobak, der indtages 
oralt, og som markedsføres efter dette 
direktivs ikrafttræden

23) "tobaksvarer med lav risiko": en 
tobaksvare, der er blevet udviklet eller 
markedsført som et produkt med en lavere 
risiko, eller som ifølge fabrikanten er 
mindre sundhedsskadelig

Or. de

Ændringsforslag 320
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) "ny kategori af tobaksvarer": en 
tobaksvare, der ikke er en cigaret,
rulletobak, pibetobak, vandpibetobak, en 
cigar, en cigarillo, tyggetobak, tobak, der
indtages nasalt, eller tobak, der indtages 
oralt, og som markedsføres efter dette 
direktivs ikrafttræden

23) "tobaksvarer med nedsat risiko": en 
tobaksvare, der er markedsført på 
grundlag af den nedsatte risiko for 
sygdomme, der er knyttet til forbruget af 
konventionelle tobaksvarer

Or. it

Ændringsforslag 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) "ny kategori af tobaksvarer": en 
tobaksvare, der ikke er en cigaret, 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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rulletobak, pibetobak, vandpibetobak, en 
cigar, en cigarillo, tyggetobak, tobak, der 
indtages nasalt, eller tobak, der indtages 
oralt, og som markedsføres efter dette 
direktivs ikrafttræden

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23, i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "tobaksvarer med nedsat risiko": en ny 
kategori af tobaksvarer, hvor det er 
videnskabeligt dokumenteret, at de er 
mindre sundhedsskadelige

Or. it

Begrundelse

Oplysnings- og forebyggelseskampagner om de sundhedsskadelige virkninger, der er 
forbundet med rygning, er de mest effektive metoder til at afskrække forbrugerne, især unge 
personer, fra at ryge. Tobaksvarer, som videnskabeligt dokumenteret har en nedsat risiko, 
kan være en løsning til at begrænse de sundhedsskadelige virkninger for personer, herunder 
storrygere, der fortsat ønsker at ryge.

Ændringsforslag 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a) "ydre transportemballage": enhver 
emballage, som omslutter flere 
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enkeltpakninger, hvori tobaksvarerne 
transporteres fra fabrikanten til de 
efterfølgende økonomiske operatører, 
inden de markedsføres, herunder kasser, 
forsendelsesbeholdere og paller

Or. en

Begrundelse

Der bør jf. kravene i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter 
være entydige identifikatorer på den ydre transportemballage, herunder kasser, 
forsendelsesbeholdere og paller.

Ændringsforslag 324
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a) "ydre transportemballage": enhver 
emballage, som omslutter flere 
enkeltpakninger, hvori tobaksvarerne 
transporteres fra fabrikanten til de 
efterfølgende økonomiske operatører, 
inden de markedsføres, herunder kasser, 
forsendelsesbeholdere og paller

Or. en

Begrundelse

Kommissionens definition af "ydre emballage" omfatter kun den emballage, der 
markedsføres, f.eks. bundtpakker. Formålet med "WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig 
handel med tobaksprodukter" er at sikre, at entydige identifikatorer ligeledes fremgår af 
kasserne, forsendelsesbeholderne og pallerne.

Ændringsforslag 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

25) "markedsføring": tilrådighedsstillelse 
af produkter til forbrugere i Unionen mod 
eller uden vederlag, herunder ved 
fjernsalg; i tilfælde af fjernsalg på tværs 
af grænser anses produktet for at være 
blevet markedsført i den medlemsstat, 
hvor forbrugeren befinder sig

25) "markedsføring": tilrådighedsstillelse 
af produkter til forbrugere i Unionen mod 
eller uden vederlag

Or. it

Begrundelse

Fjernsalg på tværs af grænser ville sætte forbrugernes – særlig mindreåriges – sikkerhed på 
spil og fremme ulovlig handel med tobaksvarer.

Ændringsforslag 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25) "markedsføring": tilrådighedsstillelse 
af produkter til forbrugere i Unionen mod 
eller uden vederlag, herunder ved 
fjernsalg; i tilfælde af fjernsalg på tværs 
af grænser anses produktet for at være 
blevet markedsført i den medlemsstat, 
hvor forbrugeren befinder sig

25) "markedsføring": tilrådighedsstillelse 
af produkter til forbrugere i Unionen mod 
eller uden vederlag

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 16.)

Ændringsforslag 327
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

26) "pibetobak": tobak, der forbruges via 
en forbrændingsproces, og som 
udelukkende er bestemt til at bruges i en 
pibe

26) "pibetobak": tobak, der forbruges via 
en forbrændings- eller 
opvarmningsproces, og som udelukkende 
er bestemt til at bruges i en pibe

Or. cs

Ændringsforslag 328
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) "vandpibetobak": tobak, som 
udelukkende anvendes til vandpiber, 
herunder hookah (shisha), der består af 
en fugtig blanding af tobak, 
konserveringsmidler og aromaer, og som 
ofte indeholder et bindemiddel såsom 
melasse eller honning

Or. fr

Begrundelse

Der er behov for en definition af vandpibetobak i overensstemmelse med de ændringsforslag, 
der klart indarbejder vandpibetobak i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 329
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28) "rulletobak": tobak, der kan anvendes 
til fremstilling af cigaretter af forbrugeren
eller detailsalgssteder

28) "rulletobak": tobak, der kan anvendes 
til fremstilling af cigaretter af forbrugeren
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Or. fr

Begrundelse

Sidstnævnte bør udgå for at forhindre en legalisering af bedrageriske metoder, eftersom
detailsteder ikke er autoriseret til selv at fremstille cigaretter med henblik på videresalg.

Ændringsforslag 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28) "rulletobak": tobak, der kan anvendes 
til fremstilling af cigaretter af forbrugeren
eller detailsalgssteder

28) "rulletobak": tobak, der kan anvendes 
til fremstilling af cigaretter af forbrugeren, 
og som er nærmere defineret i artikel 5, 
stk. 2, i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. 
juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -
satserne for forarbejdet tobak1

____________
1 EUT L 176 af 5.7.2011, s. 24.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af rulletobak skal sammenholdes med Rådets direktiv 2011/64/EU. Forskellige 
definitioner af "rulletobak" i forskellige direktiver vil føre til forvirring. Detailsalgssteder 
fremstiller ikke cigaretter.

Ændringsforslag 331
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28) "rulletobak": tobak, der kan anvendes 
til fremstilling af cigaretter af forbrugeren 
eller detailsalgssteder

28) "rulletobak": tobak, der kan anvendes 
til rulning af cigaretter af forbrugeren eller 
detailsalgssteder
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Or. en

Ændringsforslag 332
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a) "rulletobak": finskåren løs tobak, 
der kan anvendes til fremstilling af 
cigaretter af forbrugeren

Or. en

Begrundelse

"Rulletobak" er finskåren og ofte løs tobak, som er velegnet til fremstilling af cigaretter ved 
hjælp af en lille maskine.

Ændringsforslag 333
Timothy Kirkhope

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 
10 medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret 
på Eurobarometer-rapporten af ____ 
[denne dato vil blive fastsat på tidspunktet 
for vedtagelsen af direktivet] eller 
tilsvarende undersøgelser af forbrugets 

udgår
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omfang

Or. en

Ændringsforslag 334
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret 
på Eurobarometer-rapporten af ____ 
[denne dato vil blive fastsat på tidspunktet 
for vedtagelsen af direktivet] eller
tilsvarende undersøgelser af forbrugets 
omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst
fem medlemsstater, der repræsenterer 
mindst 5 % af EU's befolkning, baseret på 
salgsdata fremsendt i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 4, eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

Or. fr

Begrundelse

Der er behov for mere præcise og afgrænsede kriterier, der omfatter en repræsentativ del af 
den europæiske befolkning.

Ændringsforslag 335
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

Or. de

Begrundelse

Det årlige forbrug af cigarer og pibetobak er meget lavt i de fleste medlemsstater.
Salgsmængden vil alt for let kunne svinge med 10 % i disse medlemsstater.

Ændringsforslag 336
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
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dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

Or. en

Ændringsforslag 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % på 
medlemsstaternes 10 største markeder
baseret på salgsdata fremsendt i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, 
eller en stigning i andelen af forbrugere af 
disse produkter i gruppen af personer under 
25 år på mindst 10 procentpoint i mindst 
10 medlemsstater for den pågældende 
varekategori baseret på Eurobarometer-
rapporten af ____ [denne dato vil blive 
fastsat på tidspunktet for vedtagelsen af 
direktivet] eller tilsvarende undersøgelser 
af forbrugets omfang

Or. en

Begrundelse

Det årlige forbrug af cigarer og pibetobak er meget lavt i de fleste medlemsstater.
Salgsmængden vil alt for let kunne svinge med 10 % i disse medlemsstater.

Ændringsforslag 338
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

Or. de

Ændringsforslag 339
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang, 
forudsat at stigningerne i begge tilfælde
er højere end 0,1 % af det samlede
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marked for tobaksvarer

Or. el

Begrundelse

Sidstnævnte betingelse skal sikre, at der kun tages hensyn til væsentlige ændringer.

Ændringsforslag 340
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater i løbet af et kalenderår
baseret på pålidelige og tilgængelige
salgsdata fremsendt i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 4, eller en stigning i 
andelen af forbrugere af disse produkter i 
gruppen af personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

Or. cs

Ændringsforslag 341
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
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stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst de
10 medlemsstater, der har den største 
markedsvolumen, baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst de 10 
medlemsstater, der har den største 
markedsvolumen, for den pågældende 
varekategori baseret på Eurobarometer-
rapporten af ____ [denne dato vil blive 
fastsat på tidspunktet for vedtagelsen af 
direktivet] eller tilsvarende undersøgelser 
af forbrugets omfang

Or. es

Ændringsforslag 342
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst de
10 medlemsstater med det højeste forbrug 
pr. indbygger baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

Or. es
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Ændringsforslag 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori (f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos) på mindst 25 % i Unionen
baseret på salgsdata fremsendt i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, 
eller en stigning i andelen af forbrugere af 
disse produkter i gruppen af personer under 
25 år på mindst 5 procentpoint i Unionen
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

Or. it

Ændringsforslag 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) "vandpibetobak": tobak, som 
udelukkende anvendes til vandpiber

Or. ro

Ændringsforslag 345
Georgios Koumoutsakos
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak, uanset om 
den er genetisk modificeret

34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak

Or. el

Ændringsforslag 346
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak, uanset om 
den er genetisk modificeret

34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak, uanset om 
den er genetisk modificeret, eller nogle 
nikotinholdige produkter

Or. en

Begrundelse

E-cigaretter, der ikke betragtes som et produkt til rygestop i modsætning til nikotinprodukter 
til rygeafvænning, og som ikke overskrider et vist nikotinindhold i henhold til direktivets 
artikel 18, er omfattet af definitionen af "tobaksvarer", eftersom e-cigaretter indeholder 
nikotin fra tobaksblade.

Ændringsforslag 347
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 34



AM\935756DA.doc 51/64 PE510.713v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som
helt eller delvis består af tobak, uanset om 
den er genetisk modificeret

34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak eller er 
fremstillet af tobak, uanset om den er 
genetisk modificeret

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til hensigt at medtage e-cigaretter i definitionen af "tobaksvarer" og 
"røgfri tobaksvarer". Disse produkter indeholder nemlig nikotin fra tobak. Hovedformålet er 
at forhindre, at e-cigaretter reguleres i medfør af direktivet om lægemidler (direktiv 
2001/83/EF) som foreslået i artikel 18, eftersom e-cigaretter ikke bør betragtes som et 
lægemiddel.

Ændringsforslag 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak, uanset om 
den er genetisk modificeret

34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak

Or. es

Begrundelse

Kommissionens henvisning til gmo'er er irrelevant for dette direktiv.

Ændringsforslag 349
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

36) "enkeltpakning": den mindste 
individuelle pakning indeholdende et 
produkt, der markedsføres.

36) "enkeltpakning": den mindste 
individuelle pakning indeholdende et 
produkt, der markedsføres og er 
tilgængeligt for den endelige forbruger.

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem en enkeltpakning og flere enkeltpakninger.

Ændringsforslag 350
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36a) "imiterede tobaksvarer": slik, 
snacks, legetøj eller andre produkter, der 
har form af tobaksvarer, og som kan 
appellere til børn

Or. en

Ændringsforslag 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36b) "passiv rygning": ufrivillig 
inhalering af røg fra forbrændingen af 
cigaretter eller cigarer eller fra en eller 
flere rygeres udånding

Or. fr
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Ændringsforslag 352
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 10 mg tjære pr. cigaret a) 12 mg tjære pr. cigaret

Or. nl

Ændringsforslag 353
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 1 mg nikotin pr. cigaret b) 2 mg nikotin pr. cigaret

Or. nl

Ændringsforslag 354
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 10 mg kulilte pr. cigaret. c) 20 mg kulilte pr. cigaret.

Or. nl

Ændringsforslag 355
Carl Schlyter, Satu Hassi
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) 0,002 picocurie af polonium 210

Or. en

Begrundelse

Polonium har vist sig at være et betydeligt kræftfremkaldende stof i tobak. Hver cigaret 
indeholder omkring 0,04 picocurie (Rego, Isis, 2009). Det skønnes, at for hver gang røgen 
inhaleres, opbygges giftens dosis, så den på årlig basis svarer til strålingen fra 300 
røntgenbilleder af brystet, hvilket svarer til en person, der ryger 30 cigaretter om dagen 
(Rego, Scientific American, 2011). En kombination af flere foranstaltninger kan stort set 
fjerne polonium 210 fra cigaretter (f.eks. ved at bruge gødning med lavt indhold af uran, 
vaske bladene efter høst samt anvende bestemte tilsætningsstoffer og filtre).

Ændringsforslag 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 359
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 360
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 361
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 

udgår
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vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

Or. de

Begrundelse

Overdragelse af beføjelser er ikke kun i strid med nærhedsprincippet og et eventuelt 
retsgrundlag, men også med retningslinjerne i traktaten om anvendelse af delegerede 
retsakter (artikel 290 i TEUF) og gennemførelsesretsakter (artikel 291 i TEUF).

Ændringsforslag 362
Morten Messerschmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Definition nr. 19 i artikel 2 præciserer, at en maksimalgrænseværdi på 0 er acceptabel, 
hvormed Kommissionen tillægges beføjelser til at forbyde alle cigaretter i medfør af en 
delegeret retsakt. Eftersom direktivet allerede skal revideres om fem år, er der ingen grund til 
at tillægge Kommissionen så gennemgribende beføjelser.

Ændringsforslag 363
Eleni Theocharous



PE510.713v01-00 58/64 AM\935756DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 364
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Maksimalgrænseværdierne udgør en væsentlig del af retsakten og bør ikke være genstand for 
delegation af beføjelser til Kommissionen.

Ændringsforslag 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier



AM\935756DA.doc 59/64 PE510.713v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. it

Begrundelse

Den almindelige lovgivningsprocedure bør anvendes ved vigtige aspekter af direktivet.

Ændringsforslag 367
Ewald Stadler
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 368
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. es

Begrundelse

Tilpasningen af maksimalgrænseværdier bør ikke betragtes som et rent teknisk spørgsmål, der 
kan løses ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 369
Erik Bánki
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionen kan på egen hånd og helt grundlæggende ændre direktivet, hvis den tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende maksimalgrænseværdier, og derfor 
bør eventuelle yderligere ændringer vedrørende maksimalgrænseværdier hellere udarbejdes 
på baggrund af proceduren med fælles beslutningstagning. 

Ændringsforslag 370
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 3, stk. 2, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under 
de delegerede retsakters anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

2. Kommissionen kan forelægge forslag
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

Or. es

Begrundelse

Det bør undgås, at Kommissionen og medlemsstaterne ved hjælp af delegerede retsakter kan 
ændre maksimalgrænseniveauerne for tjære, nikotin, kulilte og andre emissioner uden at 
konsultere Europa-Parlamentet. En væsentlig ændring af disse niveauer kan berøre 
dyrkningen, især med hensyn til nikotin, der i særlig grad findes i Burley.

Ændringsforslag 372
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

2. Tilpasningen af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder bør vedtages efter den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Or. el
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Begrundelse

Med henblik på at fastsætte disse maksimalgrænseværdier bør den almindelige 
lovgivningsprocedure følges i stedet for, at Kommissionen vedtager delegerede retsakter.

Ændringsforslag 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 i 
henhold til de internationalt vedtagne 
standarder.

Or. it

Ændringsforslag 374
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende mindskelse af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling, sundhedsbyrden for borgere 
som følge af behandlinger og 
internationalt vedtagne standarder.

Or. en
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