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Ändringsförslag 247
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för detta direktiv är att tillnärma 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om

Målet för detta direktiv är att på lång sikt 
få bruket av tobaksvaror att upphöra och 
att på kort sikt minska bruket av 
tobaksvaror genom att tillnärma 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om

Or. fi

Ändringsförslag 248
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) märkning och förpackning av 
tobaksvaror, inbegripet hälsovarningar som 
ska finnas på styckförpackningar med 
tobaksvaror och eventuella 
ytterförpackningar, samt spårbarhet och 
säkerhetsmärkning för att säkerställa att 
detta direktiv efterlevs,

b) märkning och förpackning av 
tobaksvaror, inbegripet hälsovarningar som 
ska finnas på styckförpackningar med 
tobaksvaror och eventuella 
ytterförpackningar, samt 
säkerhetsmärkning för att säkerställa att 
detta direktiv efterlevs,

Or. de

Ändringsförslag 249
Morten Messerschmidt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förbud mot utsläppande på marknaden 
av tobak för användning i munnen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förbud mot utsläppande på marknaden 
av tobak för användning i munnen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 251
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning och internetförsäljning 
av tobaksvaror,

Or. en

Motivering

Enligt EU:s konsekvensbedömning ger gränsöverskridande internetförsäljning av tobaksvaror 
upphov till spekulationer om lägre priser, öppnar för olaglig handel och används främst av 
återförsäljare på internet för att utnyttja de fördelar som uppstår till följd av skillnader i 
medlemsstaternas skattesystem, vilket i sin tur undergräver ländernas ansträngningar att 
avskräcka människor från att röka genom höga skatter.
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Ändringsförslag 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning 
av tobaksvaror,

d) förbud mot distansförsäljning av
tobaksvaror,

Or. fr

Motivering

Distansförsäljning, särskilt via internet, inom en och samma medlemsstat kan ge lika 
allvarliga hälsoeffekter som gränsöverskridande försäljning.

Ändringsförslag 253
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Or. en

Ändringsförslag 254
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Or. it

(Se ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) utsläppande på marknaden och märkning 
av vissa produkter som liknar tobaksvaror, 
nämligen nikotinprodukter och 
örtprodukter för rökning,

f) utsläppande på marknaden och märkning 
av vissa produkter som liknar tobaksvaror, 
nämligen nikotinprodukter såsom 
e-cigaretter och örtprodukter för rökning,

Or. en

Motivering

Den ökade förekomsten av e-cigaretter på marknaden och ingredienserna i dem, däribland 
nikotin, innebär att de bör omfattas av bestämmelserna i ett direktiv som rör dessa produkter.

Ändringsförslag 257
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) utsläppande på marknaden och märkning f) utsläppande på marknaden och märkning 
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av vissa produkter som liknar tobaksvaror, 
nämligen nikotinprodukter och 
örtprodukter för rökning,

av vissa produkter som liknar tobaksvaror, 
nämligen tobaksfria nikotinprodukter och 
örtprodukter för rökning,

Or. fr

Ändringsförslag 258
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i syfte att få den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter att 
fungera bättre, med en hög 
hälsoskyddsnivå som utgångspunkt.

i syfte att uppfylla åtagandena enligt 
WHO:s ramkonvention om 
tobakskontroll, med hänsyn till att 
framtida hälsoforskning kommer att 
bedrivas inom ramen för Horisont 2020 
för att hantera hälsoeffekterna av 
tobakskonsumtion samt för att få den inre 
marknaden för tobaksvaror och liknande 
produkter att fungera bättre, med en hög 
hälsoskyddsnivå som utgångspunkt, 
särskilt för ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 259
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i syfte att få den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter att 
fungera bättre, med en hög 
hälsoskyddsnivå som utgångspunkt.

i syfte att få den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande tobaksfria 
produkter att fungera bättre, med en hög 
hälsoskyddsnivå som utgångspunkt, 
särskilt för ungdomar.

Direktivet syftar även till att informera 
allmänheten om de skadliga effekterna 
för rökare utan att de facto förkasta de 
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åtgärder som vidtas för att minska 
riskerna genom att uppmuntra rökare att 
använda produkter som medför mindre 
risker.

Or. fr

Motivering

Eftersom flera medlemsstater har misslyckats med sina åtgärder för att förebygga 
tobakskonsumtionen måste man vidta åtgärder, även i den nuvarande EU-lagstiftningen, för 
att minska riskerna genom att uppmuntra rökare att använda produkter som medför mindre 
risker. Kommissionen gör för övrigt en gissning om framtiden i och med artikel 17 om 
tobaksvaror av ny typ.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i syfte att få den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter att 
fungera bättre, med en hög 
hälsoskyddsnivå som utgångspunkt.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

Detta är en språklig ändring som endast gäller den tyska versionen.

Ändringsförslag 261
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, dess 
styckförpackning eller eventuella 

utgår
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ytterförpackning med undantag av 
tobaksblad och andra naturliga eller icke 
beredda delar av tobaksplantor,

Or. de

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa konsekvens med anpassningen till den förändrade 
definitionen (18) av ”ingrediens”.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, dess 
styckförpackning eller eventuella 
ytterförpackning med undantag av 
tobaksblad och andra naturliga eller icke 
beredda delar av tobaksplantor,

utgår

Or. it

Motivering

Det är olämpligt att i detta direktiv försöka reglera de ämnen som inte överförs från 
förpackningen till själva slutprodukten.

Ändringsförslag 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, dess
styckförpackning eller eventuella 
ytterförpackning med undantag av 
tobaksblad och andra naturliga eller icke 

2. tillsats: ett ämne som används vid 
tillverkning av en tobaksvara, inbegripet 
dess beståndsdelar som papper, filter, 
tryckfärg, kapslar, bindemedel, 
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beredda delar av tobaksplantor, styckförpackning och ytterförpackning, 
och som återfinns i slutprodukten, även i 
förändrad form, med undantag av 
tobaksblad och andra naturliga eller icke 
beredda delar av tobaksplantor,

Or. de

Ändringsförslag 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, dess 
styckförpackning eller eventuella 
ytterförpackning med undantag av
tobaksblad och andra naturliga eller icke 
beredda delar av tobaksplantor,

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara med 
undantag av tobaksblad och andra naturliga 
eller icke beredda delar av tobaksplantor
som är avsedd att finnas i den färdiga 
varan,

Or. en

Motivering

Genom att ta med förpackning och märkning i definitionen av tillsatser införs krav för 
leverantörer av varor som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde (såsom bläck, 
papper, kartong etc.) som av detta skäl uteslöts från diskussionerna i samband med 
antagandet av direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. system för ålderskontroll: ett 
datasystem som med elektroniska medel 
entydigt verifierar konsumentens ålder i 
enlighet med nationella bestämmelser,

utgår
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Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. system för ålderskontroll: ett 
datasystem som med elektroniska medel 
entydigt verifierar konsumentens ålder i 
enlighet med nationella bestämmelser,

utgår

Or. it

Motivering

Gränsöverskridande distansförsäljning skulle äventyra säkerheten för konsumenterna, 
särskilt minderåriga, och dessutom främja den olagliga marknaden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. system för ålderskontroll: ett 
datasystem som med elektroniska medel 
entydigt verifierar konsumentens ålder i 
enlighet med nationella bestämmelser,

utgår

Or. it

(Se ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 268
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, 
som kan inkludera men inte begränsas till 
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

utgår

Or. en

Motivering

Begreppet karakteristisk smak är subjektivt. Syftet med förslaget bör snarare uppnås genom 
en fullständig förteckning över smaker som tillåter att mentol används i tobaksvaror.

Ändringsförslag 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, 
som kan inkludera men inte begränsas till 
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 270
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, 
som kan inkludera men inte begränsas till 
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

utgår

Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk arom och smak har blivit populära (och har en betydande andel 
av marknaden för tobaksvaror) endast i några medlemsstater. I övriga medlemsstater har 
smaksatta cigaretter en obetydlig eller ingen marknadsandel. Kommissionens föreslagna 
lösning 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 inte införas.

Ändringsförslag 271
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till 
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en jämfört med 
tobak olikartad söt, fruktig eller 
konfektliknande arom eller en urskiljbar
smak av annat än tobak, till följd av en 
smaktillsats eller blandning av 
smaktillsatser som är märkbar vid avsedd 
användning av en tobaksvara; inom ramen 
för denna definition förutsätts att tobak 
och mentol inte har en söt, fruktig eller 
konfektliknande smak,

Or. de
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Motivering

För att garantera en fungerande marknad måste tobaksproduktstillverkarna kunna 
konkurrera genom att utveckla nya produkter och utmärka sig gentemot medkonkurrenterna i 
en rättvis konkurrens om konsumenternas fria val.

Ändringsförslag 272
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till 
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
av annat än tobak, till följd av en tillsats 
eller blandning av tillsatser, som är 
märkbar före eller vid avsedd användning 
av en tobaksvara,

Or. de

Ändringsförslag 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till 
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

4. icke-tobaksdominerande smak: en
uppenbart urskiljbar arom eller smak av 
annat än tobak eller mentol, till följd av en 
tillsats eller blandning av tillsatser som är
tydligt märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,

Or. en
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Motivering

De använda begreppen är inte exakta och kan därför tolkas subjektivt. När det gäller mentol 
konsumeras dessa varor främst av vuxna konsumenter, inte av minderåriga, och de faller 
därför utanför direktivets tillämpningsområde. Dessutom kan förbudet mot mentol leda till att 
dess konsumenter köper dessa varor via olaglig handel, vilket leder till negativa konsekvenser 
för den lagliga konsumtionen och därmed för odlingen av tobak för att tillgodose efterfrågan 
på dessa varor.

Ändringsförslag 274
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt,
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
örter, godis eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. en

Ändringsförslag 275
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en av alla urskiljbar 
arom eller smak av annat än tobak, till följd 
av en tillsats eller blandning av tillsatser, 
som kan inkludera men inte begränsas till 
frukt, kryddor, örter, alkohol eller godis, 
och som är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,

Or. fr
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Motivering

Det är bättre att inte nämna särskilda aromer eftersom listan inte är uttömmande. Dessutom 
kan vanilj ingå i kategorin kryddor, och mentol förtjänar särskild uppmärksamhet och en 
särskild definition med tanke på dess inverkan på konsumtionen, i synnerhet bland unga 
kvinnor.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

Detta är en språklig ändring som endast gäller den tyska versionen.

Ändringsförslag 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som
kan inkludera men inte begränsas till 
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser som 
är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,
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tobaksvara,

Or. en

Ändringsförslag 278
Jutta Haug

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol eller godis och som 
är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,

Or. en

Ändringsförslag 279
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. de
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Ändringsförslag 280
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis eller vanilj 
och som är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,
Traditionella smaker på tobaksvaror 
såsom mentol betraktas inte som 
karakteristiska smaker.

Or. en

Motivering

Mentolens effekter på unga människors beteende är inte klarlagda. Mentol bör inte tas upp i 
direktivet som en karakteristisk smak utan som en vanlig cigarett. Syftet med förbudet är att 
förhindra att unga människor börjar röka, vilket inte är bevisat när det gäller mentol.



AM\935756SV.doc 19/62 PE510.713v01-00

SV

Ändringsförslag 282
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak och mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. en

Motivering

Att tillåta att varor med tillsats av mentol släpps på marknaden är i linje med Förenta 
staternas strategi som togs fram efter förslaget och undanröjer dessutom en betydande risk 
för olaglig handel i länder där andelen mentolprodukter är stor.

Ändringsförslag 283
Martina Anderson
för GUE/NGL-gruppen
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. smak: en urskiljbar arom eller smak av 
annat än tobak, till följd av en tillsats eller 
blandning av tillsatser, som kan inkludera 
men inte begränsas till frukt, kryddor, 
örter, alkohol, godis, mentol eller vanilj 
och som är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,
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Or. en

Motivering

Direktivet bör omfatta smaker som sådana och inte bara karakteristiska smaker.

Ändringsförslag 284
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara, 

Or. cs

Ändringsförslag 285
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. mentolarom: en kännetecknande 
arom med mynta som huvudingrediens 
som finns i ett betydande antal tillverkade 
cigaretter och som, vid en halt som 
överstiger 0,3 procent, känns vid 
inandningen av varje bloss.

Or. fr
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Motivering

Det behövs en särskild definition av mentolarom eftersom mentol är en viktig tillsats i 
tobaksvaror och dessutom är den enda tillsats som uttryckligen anges för konsumenten.

Ändringsförslag 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 287
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. de

Motivering

Cigariller är bara en typ av cigarr och därför behövs ingen särskild definition.

Ändringsförslag 288
Timothy Kirkhope

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

8. cigarill: en liten, smal typ av cigarr,

Or. de

Ändringsförslag 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

8. cigarill: en rulle av tobak som 
förbrukas via förbränning och som 
definieras närmare i artikel 4 i rådets 
direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 
om strukturen och skattesatserna för 
punktskatten på tobaksvaror,

Or. es

Motivering

Definitionen av cigarill i detta förslag till direktiv överensstämmer inte med definitionen i den 
EU-lagstiftning som gäller sedan 2011 enligt rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 
om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror.
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Ändringsförslag 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) 
är elektriska konsumentprodukter som 
simulerar rökning. Rökaren inhalerar en 
förångad vätskelösning som innehåller 
nikotin, propylenglykol och glycerol samt 
andra ämnen.

Or. en

Motivering

E-cigaretter används främst av rökare, före detta rökare och rökare som försöker sluta. De är 
mindre farliga och giftiga än traditionella cigaretter men de avger likväl nikotin och andra 
potentiellt farliga ämnen när de inhaleras.

Ändringsförslag 292
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. gränsöverskridande distansförsäljning: 
en distansförsäljningstjänst där 
konsumenten vid tidpunkten för 
beställningen befinner sig i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat eller det 
tredjeland där återförsäljningsstället är 
etablerat; ett återförsäljningsställe anses 
vara etablerat i en medlemsstat

11. gränsöverskridande distansförsäljning: 
en distansförsäljningstjänst där 
slutkonsumenten beställer leverans till en 
annan stat än den stat där 
återförsäljningsstället är etablerat; ett 
återförsäljningsställe anses vara etablerat i 
en medlemsstat

Or. cs
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Ändringsförslag 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. gränsöverskridande distansförsäljning: 
en distansförsäljningstjänst där 
konsumenten vid tidpunkten för 
beställningen befinner sig i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat eller det 
tredjeland där återförsäljningsstället är 
etablerat; ett återförsäljningsställe anses 
vara etablerat i en medlemsstat,

11. gränsöverskridande distansförsäljning: 
en distansförsäljningstjänst där 
konsumenten vid tidpunkten för 
beställningen befinner sig i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat eller det 
tredjeland där återförsäljningsstället är 
etablerat,

Or. it

(Se ändringsförslagen till artikel 16.)

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om, i fråga om en fysisk person, han 
eller hon har sin affärsverksamhet i den 
medlemsstaten,

utgår

Or. it

(Se ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om, i fråga om andra fall, det har sitt utgår
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stadgeenliga säte eller huvudkontor eller 
sin affärsverksamhet, inklusive en filial, 
agentur eller annat verksamhetsställe, i 
den medlemsstaten,

Or. it

(Se ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Tillverkare av e-cigaretter bör 
tillhandahålla omfattande information om 
de olika ingredienserna i deras produkter, 
effekterna av nikotin som förångas samt 
alla andra konsekvenser för den 
mänskliga hälsan som inhaleringen av 
potentiellt cancerframkallande ämnen 
medför.

Or. en

Motivering

Tydlig information och bedömning av hälsoeffekterna av ingredienser och ämnen i 
e-cigaretter bör tillhandahållas för att medlemsstaterna och kommissionen ska kunna reglera 
dessa produkter på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 297
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. smaktillsats: en tillsats som ger arom 
och/eller smak,

utgår
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Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk arom och smak har blivit populära (och har en betydande andel 
av marknaden för tobaksvaror) endast i några medlemsstater. I övriga medlemsstater har 
smaksatta cigaretter en obetydlig eller ingen marknadsandel. Kommissionens föreslagna 
lösning 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 inte införas.

Ändringsförslag 298
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. smaktillsats: en tillsats som ger arom 
och/eller smak,

13. smaktillsats: en ingrediens som ger 
arom och/eller smak,

Or. de

Motivering

Anpassning till den strukna definitionen (2) av ”tillsats”.

Ändringsförslag 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. smaktillsats: en tillsats som ger arom 
och/eller smak,

13. smaktillsats: en tillsats som ger arom 
och/eller smak, utom mentol,

Or. es

Motivering

Cigaretter med mentolsmak är mycket vanliga i flera europeiska länder, men det är i 
huvudsak vuxna och inte ungdomar som röker sådana cigaretter. Ett förbud mot 
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mentolcigaretter kan medföra att konsumenterna söker sig till den ”svarta” marknaden för 
att kunna köpa dem. I vissa länder med en sträng tobakskonsumtionspolitik som Förenta 
staterna är inte mentol förbjudet.

Ändringsförslag 300
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, 
filter, tryckfärg, kapslar och bindemedel,

utgår

Or. de

Motivering

En definition av ”ingrediens” finns redan i artikel 2 i direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, 
filter, tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: en tillsats och tobak,

Or. de



PE510.713v01-00 28/62 AM\935756SV.doc

SV

Ändringsförslag 302
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: varje ämne förutom 
tobaksblad och andra naturliga, bearbetade 
eller obearbetade delar av tobaksplantor 
som används vid tillverkning eller 
beredning av en tobaksvara och återfinns i 
en färdig tobaksvara, även i förändrad 
form, inbegripet papper, filter, tryckfärg, 
kapslar och bindemedel,

Or. de

Motivering

Denna definition av ingredienser omfattar betydligt mer än definitionen i riktlinjerna i 
ramkonventionen om tobakskontroll, som inbegriper samtliga ämnen som medvetet har 
tillförts produkten i tillverkningsprocessen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: varje ämne som används 
vid tillverkning eller bearbetning av en 
tobaksvara eller varje komponent som 
finns i en tobaksvara (inbegripet papper, 
filter, tryckfärg, kapslar och bindemedel) 
och som fortfarande återfinns i en färdig 
tobaksvara,

Or. it



AM\935756SV.doc 29/62 PE510.713v01-00

SV

Motivering

I linje med det nu gällande direktivet om tobaksvaror bör inte definitionen av ingredienser 
inbegripa tobaksblad, rester av ämnen som används i växtskyddsprodukter eller paket, utan 
endast de andra ämnen som finns i slutprodukten utöver tobak.

Ändringsförslag 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: en tillsats samt varje ämne 
som återfinns i en färdig tobaksvara 
inbegripet papper, filter, tryckfärg, kapslar 
och bindemedel,

Or. en

Motivering

Tobaksblad bör inte betraktas som en ingrediens eftersom de utgör en del av produkten och 
inte en tillsats, vilket fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 305
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: en tillsats samt varje ämne 
som återfinns i en färdig tobaksvara 
inbegripet papper, filter, tryckfärg, kapslar 
och bindemedel, 
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Or. cs

Ändringsförslag 306
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: en tillsats, utom tobaksblad 
och andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor) samt 
varje ämne som återfinns i en färdig 
tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: en tillsats samt varje ämne 
som återfinns i en färdig tobaksvara 
inbegripet papper, filter, tryckfärg, kapslar 
och bindemedel,

Or. it

Motivering

I likhet med kommissionens förslag till översyn av direktiv 2001/110/EG om honung är det 
även i det här fallet viktigt att skilja mellan ingrediens och en naturligt ingående beståndsdel i 
en produkt. Tobak ska dock betraktas som en naturligt ingående beståndsdel i en tobaksvara.
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Ändringsförslag 308
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. rekonstituerad tobak: resultat av en 
förbättring av olika delar av den tröskade 
tobaksplantan och tillverkning av 
tobaksvaror, som används som papper 
eller enskilda fibrer i tobaksblandningen 
till cigaretter och andra tobaksvaror.

Or. en

Motivering

I direktivet föreslås många definitioner. Det är nödvändigt att lägga till en definition av 
rekonstituerad tobak för att öka medborgarnas kunskap om denna märkning.

Ändringsförslag 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18b. tobak: blad och andra bearbetade 
eller obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak,

Or. de

Ändringsförslag 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18c. naturligt ingående beståndsdel: tobak 
(blad och andra naturliga, bearbetade 
eller obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak),

Or. it

(Se ändringsförslaget för artikel 2.18.)

Ändringsförslag 311
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta 
tillåtna utsläpp: det högsta tillåtna 
innehållet eller utsläppet, inklusive 0, av 
ett ämne i en tobaksvara uttryckt i gram,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 312
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta 
tillåtna utsläpp: det högsta tillåtna
innehållet eller utsläppet, inklusive 0, av 
ett ämne i en tobaksvara uttryckt i gram,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 313
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta 
tillåtna utsläpp: det högsta tillåtna 
innehållet eller utsläppet, inklusive 0, av 
ett ämne i en tobaksvara uttryckt i gram,

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 314
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet av ett ämne i en tobaksvara,

Or. de

Motivering

Att fastställa det högsta tillåtna utsläppet till 0 är inte särskilt meningsfullt. Dessutom mäts 
inte alla ämnen i gram.

Ändringsförslag 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Or. en

Motivering

Att fastställa högsta tillåtna halter inklusive värdet noll kan missgynna vissa av de olika 
odlade typerna av tobaksblad och följaktligen vissa odlare samt i slutändan leda till ett 
förbud för hela produktgrupper. Det kan orsaka konflikter med internationella handelsavtal 
som EU eller dess medlemsstater har ingått med tredjeländer.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt: det högsta tillåtna 
innehållet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Or. it

Motivering

Om man tar hänsyn till ett högsta tillåtna utsläpp ”inklusive 0”, riskerar man att täcka in 
varje produkt i tobaken som för närvarande finns på marknaden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Or. it

Ändringsförslag 318
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. nikotinprodukt: en produkt som kan 
användas för konsumtion via inhalering, 
förtäring eller i annan form, och till vilken 
nikotin tillsätts antingen under 
tillverkningsprocessen eller av 
konsumenten själv före eller under 
användningen,

22. nikotinprodukt: en produkt som kan 
användas för konsumtion via inhalering, 
förtäring eller i annan form, som varken 
innehåller tobak eller är ett läkemedel 
enligt direktiv 2001/83/EG,

Or. de

Ändringsförslag 319
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. tobaksvara av ny typ: en annan
tobaksvara än cigaretter, rulltobak, 
piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, 
cigariller, tuggtobak, tobak för 
användning i näsan eller tobak för 
användning i munnen, som släpps ut på 
marknaden efter det att detta direktiv trätt 

23. tobaksvara som medför lägre risker: en 
tobaksvara som har utvecklats eller 
marknadsförs som en produkt med lägre 
risk eller som tillverkaren hävdar är 
mindre skadlig,
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i kraft,

Or. de

Ändringsförslag 320
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. tobaksvara av ny typ: en annan
tobaksvara än cigaretter, rulltobak, 
piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, 
cigariller, tuggtobak, tobak för 
användning i näsan eller tobak för 
användning i munnen, som släpps ut på 
marknaden efter det att detta direktiv trätt i 
kraft,

23. tobaksvara som medför lägre risker: en 
tobaksvara som släpps ut på marknaden
eftersom den kan minska risken för 
sjukdomar i samband med konsumtion av 
vanliga tobaksvaror,

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. tobaksvara av ny typ: en annan 
tobaksvara än cigaretter, rulltobak, 
piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, 
cigariller, tuggtobak, tobak för användning 
i näsan eller tobak för användning i 
munnen, som släpps ut på marknaden efter 
det att detta direktiv trätt i kraft,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) tobaksvara som medför lägre risker: 
nya generationens tobaksvara med 
begränsade hälsoeffekter, vilket bör 
prövas vetenskapligt,

Or. it

Motivering

Kampanjer för förebyggande och information om tobakens skadliga hälsoeffekter är de enda 
effektiva instrumenten för att motverka användningen av tobak, särskilt bland unga. För de 
rökare som konsumerar stora mängder tobak kan de mindre farliga produkterna, med 
vetenskapliga belägg, vara en lösning för att begränsa de skadliga hälsoeffekterna hos de 
personer som ändå fortsätter att röka.

Ändringsförslag 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. ytterförpackning för transport: alla 
typer av förpackningar som består av en 
kombination av styckförpackningar i vilka 
tobaksvaror transporteras från 
tillverkaren till de ekonomiska aktörerna 
innan de släpps ut på marknaden, såsom 
lådor, limpor och lastpallar.

Or. en
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Motivering

Enligt kraven i WHO:s protokoll mot illegal handel med tobak bör det finnas en unik 
identitetsmärkning på alla ytterförpackningar för transport som innehåller lådor, limpor och 
lastpallar.

Ändringsförslag 324
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. ytterförpackning för transport: alla 
typer av förpackningar som består av en 
kombination av styckförpackningar i vilka 
tobaksvaror transporteras från 
tillverkaren till de ekonomiska aktörerna 
innan de släpps ut på marknaden, såsom 
lådor, limpor och lastpallar.

Or. en

Motivering

Kommissionens definition av ytterförpackning gäller bara förpackningar som släpps ut på 
marknaden, t.ex. flerpack. Avsikten med WHO:s protokoll mot illegal handel med tobak är att 
en unik identitetsmärkning även ska finnas på lådor, limpor och lastpallar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. släppa ut på marknaden: tillhandahålla 
produkter till konsumenter i unionen, mot 
betalning eller ej, inbegripet genom 
distansförsäljning, varvid det vid 
gränsöverskridande distansförsäljning 
anses att produkten släpps ut på 
marknaden i den medlemsstat där 

25. släppa ut på marknaden: tillhandahålla 
produkter till konsumenter i unionen, mot 
betalning eller ej,
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konsumenten befinner sig,

Or. it

Motivering

Gränsöverskridande distansförsäljning skulle äventyra säkerheten för konsumenterna, 
särskilt bland minderåriga, och dessutom främja den olagliga marknaden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. släppa ut på marknaden: tillhandahålla 
produkter till konsumenter i unionen, mot 
betalning eller ej, inbegripet genom 
distansförsäljning, varvid det vid 
gränsöverskridande distansförsäljning 
anses att produkten släpps ut på 
marknaden i den medlemsstat där 
konsumenten befinner sig,

25. släppa ut på marknaden: tillhandahålla 
produkter till konsumenter i unionen, mot 
betalning eller ej,

Or. it

(Se ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 327
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. piptobak: tobak som förbrukas via 
förbränning och som uteslutande är avsedd 
att användas i pipa,

26. piptobak: tobak som förbrukas via 
förbränning eller upphettning och som 
uteslutande är avsedd att användas i pipa,

Or. cs
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Ändringsförslag 328
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26a. vattenpipstobak: tobak endast avsedd 
för användning i vattenpipa, till exempel 
chicha, som består av en fuktig blandning 
av tobak, konserveringsmedel och aromer 
till vilka det ofta tillsätts ett 
agglutinerande ämne som melass eller 
honung.

Or. fr

Motivering

Det behövs en definition av vattenpipstobak, och denna definition är förenlig med 
ändringarna för att på ett tydligt sätt införliva vattenpipstobak i direktivet.

Ändringsförslag 329
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. rulltobak: tobak som konsumenter eller 
återförsäljningsställen kan använda för att 
göra cigaretter,

28. rulltobak: tobak som konsumenter kan 
använda för att göra cigaretter,

Or. fr

Motivering

Syftet med denna strykning är att inte legitimera ett bedrägligt förfarande. 
Återförsäljningsställena får i själva verket inte själva tillverka cigaretter i försäljningssyfte.

Ändringsförslag 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. rulltobak: tobak som konsumenter eller 
återförsäljningsställen kan använda för att 
göra cigaretter,

28. rulltobak: tobak som konsumenter kan 
använda för att göra cigaretter och som 
definieras närmare i artikel 5.2 i rådets 
direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 
om strukturen och skattesatserna för 
punktskatten på tobaksvaror1,
____________
1 EUT L 176, 5.7.2011, s. 24.

Or. en

Motivering

Definitionen av rulltobak bör anpassas till rådets direktiv 2011/64/EU. Olika definitioner av 
vad rulltobak är i olika direktiv kommer att leda till förvirring. Återförsäljningsställen 
tillverkar inte cigaretter.

Ändringsförslag 331
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. rulltobak: tobak som konsumenter eller 
återförsäljningsställen kan använda för att
göra cigaretter,

28. rulltobak: tobak som konsumenter eller 
återförsäljningsställen kan använda för att
rulla cigaretter för hand,

Or. en

Ändringsförslag 332
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 28a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

28a. gör-det-själv-tobak: finskuren 
löstobak som konsumenter kan använda 
för att göra cigaretter,

Or. en

Motivering

Gör-det-själv-tobak är finskuren tobak, vanligtvis löstobak, som är särskilt lämplig för att 
tillverka cigaretter med en liten maskin.

Ändringsförslag 333
Timothy Kirkhope

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning 
av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av 
konsumenter under 25 år med minst 
5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 334
Frédérique Ries
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av 
konsumenter under 25 år med minst 
5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 
fem medlemsstater, som utgör minst 5 % 
av EU:s totala befolkning, som 
konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4 eller likvärdiga 
studier,

Or. fr

Motivering

Det krävs mer exakta och begränsande kriterier som avser ett representativt urval av den 
europeiska befolkningen.

Ändringsförslag 335
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
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enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. de

Motivering

Årskonsumtionen av cigarrer och piptobak är i de flesta medlemsstater mycket låg. En 
variation i försäljningsvolym på 10 % uppnås därför mycket snabbt.

Ändringsförslag 336
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. en

Ändringsförslag 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 % i de 10 medlemsstater
med de största försäljningsvolymerna, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 10 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. en

Motivering

Den årliga konsumtionen av cigarrer och piptobak är mycket låg i merparten av 
medlemsstaterna. En förändring på 10 % av försäljningsvolymen kan inträffa alltför lätt i 
dessa medlemsstater.

Ändringsförslag 338
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 % i åtminstone
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av försäljningsuppgifter som 
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enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

överförts i enlighet med artikel 5.4, eller en 
ökning av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av konsumenter 
under 25 år med minst 5 procentenheter i 
minst 10 medlemsstater, som konstaterats 
på grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. de

Ändringsförslag 339
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier, 

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier, under förutsättning att 
ökningarna i båda fallen ovan dock är 
större än 0,1 procent av den totala 
marknaden för tobaksvaror.

Or. el

Motivering

Syftet med tillägget är att se till att endast markanta förändringar beaktas.
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Ändringsförslag 340
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater 
under ett kalenderår, som konstaterats på 
grundval av tillförlitliga och tillgängliga
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. cs

Ändringsförslag 341
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst de
10 medlemsstater med störst 
marknadsvolym, som konstaterats på 
grundval av försäljningsuppgifter som 
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förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

överförts i enlighet med artikel 5.4, eller en 
ökning av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av konsumenter 
under 25 år med minst 5 procentenheter i 
minst de 10 medlemsstater med störst 
marknadsvolym, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. es

Ändringsförslag 342
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 10 
medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i de 10 medlemsstater som 
har högst konsumtion per invånare, som 
konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 10 
medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. es

Ändringsförslag 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori,
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller,
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori 
(såsom piptobak, cigarrer eller cigariller)
med minst 25 % i hela unionen, som 
konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i hela unionen, 
som konstaterats på grundval av [this date 
will be set at the moment of adoption of the 
Directive] Eurobarometerrapport eller 
likvärdiga studier,

Or. it

Ändringsförslag 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a. vattenpipstobak: tobak som 
uteslutande är avsedd att användas i 
vattenpipa.

Or. ro

Ändringsförslag 345
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak, även genetiskt modifierad 
sådan, 

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak, 

Or. el

Ändringsförslag 346
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak, även genetiskt modifierad 
sådan,

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak eller vissa produkter som 
innehåller nikotin, även genetiskt 
modifierad sådan,

Or. en

Motivering

E-cigaretter som inte presenteras som hjälpmedel för att sluta röka, i motsats till 
nikotinavvänjningskurer, och som inte överskrider en viss nikotinnivå i enlighet med 
artikel 18 i direktivet, omfattas av tillämpningsområdet för definitionen av tobaksvara 
eftersom elektroniska cigaretter innehåller nikotin som kommer från tobaksblad.

Ändringsförslag 347
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak, även genetiskt modifierad 

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak eller kommer från tobak, 



AM\935756SV.doc 51/62 PE510.713v01-00

SV

sådan, även genetiskt modifierad sådan,

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att e-cigaretter ska omfattas av definitionen av 
tobaksvaror och rökfria tobaksvaror. De innehåller nämligen nikotin som kommer från tobak. 
Det främsta målet är att undvika att e-cigaretter regleras av direktiv 2001 83/EG om 
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, vilket föreslås i artikel 18, eftersom 
e-cigaretter inte kan betraktas som läkemedel.

Ändringsförslag 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak, även genetiskt modifierad 
sådan,

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak,

Or. es

Motivering

Kommissionens omnämnande av genetiskt modifierade produkter i det här direktivet är 
irrelevant.

Ändringsförslag 349
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. styckförpackning: den minsta enskilda 
produktförpackning som släpps ut på 
marknaden.

36. styckförpackning: den minsta enskilda 
produktförpackning som släpps ut på 
marknaden och som är tillgänglig för 
slutkonsumenten.
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Or. en

Motivering

Syftet är att särskilja enskilda styckförpackningar från en kombination av styckförpackningar.

Ändringsförslag 350
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. imitationer av tobaksvaror: godis, 
snacks, leksaker och andra produkter som 
liknar tobaksvaror och som kan tilltala 
barn.

Or. en

Ändringsförslag 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 36b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36b. passiv rökning: ofrivillig inandning
av den rök som sprids vid konsumtion av 
cigaretter eller cigarrer eller via 
utandningsluften hos en eller flera 
rökare,

Or. fr

Ändringsförslag 352
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 10 mg tjära per cigarett, a) 12 mg tjära per cigarett,

Or. nl

Ändringsförslag 353
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 1 mg nikotin per cigarett, b) 2 mg nikotin per cigarett,

Or. nl

Ändringsförslag 354
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 10 mg kolmonoxid per cigarett. c) 20 mg kolmonoxid per cigarett.

Or. nl

Ändringsförslag 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) 0,002 picocurie av polonium-210

Or. en
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Motivering

Polonium har visat sig vara ett väsentligt cancerframkallande ämne i tobak. Varje cigarett 
innehåller cirka 0,04 picocurie (Rego, Isis, 2009). Uppskattningsvis byggs giftet upp ”puff för 
puff till en motsvarande strålningsdos på 300 lungröntgen per år för en person som röker 
30 cigaretter per dag” (Rego, Scientific American 2011). En kombination av många åtgärder 
kan praktiskt taget eliminera polonium-210 från cigaretter (t.ex. användning av gödselmedel 
med låg uranhalt, tvättning av bladen efter skörden, tillsatser, filter mm.)

Ändringsförslag 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 358
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är starkt politiska. Eventuella ändringar måste göras enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 359
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 360
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 361
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. de

Motivering

Delegering av befogenheter strider inte bara mot subsidiaritetsprincipen och alla rättsliga 
grunder, utan även mot bestämmelserna om tillämpning av delegerade akter (artikel 290 i 
EUF-fördraget) och genomförandeakter (artikel 291 i EUF-fördraget).

Ändringsförslag 362
Morten Messerschmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att utgår
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anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt
överenskomna standarder.

Or. en

Motivering

Såsom fastställs tydligt i definition 19 i artikel 2 är 0 en acceptabel högsta tillåtna 
utsläppshalt, vilket i själva verket ger kommissionen befogenhet att förbjuda alla cigaretter 
genom en delegerad akt. Eftersom direktivet kommer att ses över redan efter fem år finns det 
inget behov av att ge kommissionen en så omfattande befogenhet.

Ändringsförslag 363
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 364
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 

utgår
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utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

Or. en

Motivering

De högsta tillåtna värdena är en väsentlig del av lagstiftningsakten och bör inte vara föremål 
för en delegering av befogenheter till kommissionen.

Ändringsförslag 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. it
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Motivering

Väsentliga delar av direktivet bör behandlas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 367
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 368
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. es

Motivering

Att anpassa de högsta tillåtna utsläppen kan inte bara betraktas som en teknisk aspekt som 
kan lösas med delegerade akter.
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Ändringsförslag 369
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen kan ensidigt göra väsentliga ändringar av direktivet om den ges befogenhet att 
anta delegerade akter i fråga om högsta tillåtna utsläpp. Därför bör alla ytterligare 
ändringar av högsta tillåtna utsläpp snarare göras genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 370
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 3.2 innehåller väsentliga delar av direktivet och omfattas därför inte av 
tillämpningsområdet för delegerade akter.
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Ändringsförslag 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

2. Kommissionen får lämna förslag för att 
anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

Or. es

Motivering

Avsikten är att undvika att kommissionen och medlemsstaterna ska kunna ändra de högsta 
tillåtna halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid och andra utsläpp genom delegerade akter 
utan Europaparlamentets medverkan. Alla väsentliga ändringar av dessa nivåer, särskilt i 
fråga om nikotin, som det finns mer av i Burleytobaken, skulle kunna påverka odlingen.

Ändringsförslag 372
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

2. För att anpassa de högsta tillåtna utsläpp 
som fastställs i punkt 1 till den 
vetenskapliga utvecklingen och 
internationellt överenskomna standarder 
ska det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
tillämpas.

Or. el
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Motivering

Anpassningen av högsta tillåtna utsläpp bör tillämpas genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och inte genom att kommissionen antar delegerade akter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till internationellt 
överenskomna standarder.

Or. it

Ändringsförslag 374
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att minska de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1, med beaktande av den 
vetenskapliga utvecklingen, den 
hälsobörda som behandlingar innebär för 
medborgarna och internationellt 
överenskomna standarder.

Or. en


