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Ændringsforslag 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 376
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 

udgår
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emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 377
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 

udgår
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andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. cs

Ændringsforslag 378
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 379
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 380
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 

udgår
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beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Dette er en væsentlig bestemmelse i direktivet og bør derfor ikke være genstand for delegation 
af beføjelser til Kommissionen.

Ændringsforslag 381
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 

udgår
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cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

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 snarere udarbejdes 
på baggrund af proceduren med fælles beslutningstagning. 

Ændringsforslag 382
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Artikel 3, stk. 3, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under 
delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 383
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. da

Ændringsforslag 384
Holger Krahmer

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

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter.

Or. de

Begrundelse

Fastsættelsen af maksimalgrænseværdier for emissioner fra tobaksvarer udgør et væsentligt 
element i direktivet og bør derfor fastlægges af begge medlovgivere og ikke af Kommissionen 
ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 385
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
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cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

cigaretter.

Or. de

Ændringsforslag 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter.
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og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. it

Begrundelse

Den almindelige lovgivningsprocedure bør anvendes ved vigtige aspekter af direktivet.

Ændringsforslag 387
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter.

Or. de

Ændringsforslag 388
Andrés Perelló Rodríguez
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter.

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
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maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter.

(Stykket opdeles i stk. 3 og 3a for at skabe 
større klarhed.)

Or. it

Ændringsforslag 390
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens skal den normale 
lovgivningsprocedure følges med henblik 
på at fastsætte og tilpasse
maksimalgrænseværdier for andre 
emissioner fra cigaretter og for emissioner 
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andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

fra andre tobaksvarer end cigaretter, der 
mærkbart øger en tobaksvares toksicitet 
eller vanedannende virkning til over den 
tærskel for toksicitet og vanedannende 
egenskaber, der er resultatet af 
emissionsindholdet af tjære, nikotin og 
kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. el

Begrundelse

Med henblik på at fastsætte disse maksimalgrænseværdier bør den normale 
lovgivningsprocedure følges, frem for at Kommissionen vedtager delegerede retsakter.

Ændringsforslag 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder og på 
grundlag af videnskabelig evidens
fremlægger Kommissionen evt. forslag til
fastsættelse og tilpasning af 
maksimalgrænseværdier for andre 
emissioner fra cigaretter og for emissioner 
fra andre tobaksvarer end cigaretter, der 
mærkbart øger en tobaksvares toksicitet 
eller vanedannende virkning til over den 
tærskel for toksicitet og vanedannende 
egenskaber, der er resultatet af 
emissionsindholdet af tjære, nikotin og 
kulilte som fastsat i stk. 1.
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Or. es

Begrundelse

Formålet er at undgå, at Kommissionen og medlemsstaterne anvender delegerede retsakter til 
at tilpasse maksimalgrænseværdierne for tjære, nikotin og kulilte samt andre emissioner uden 
at høre Europa-Parlamentet. Eventuelle betydelige ændringer af disse grænseværdier kan 
have indvirkning på afgrøderne, især med hensyn til nikotin. Burley-tobak har et højere 
nikotinindhold.

Ændringsforslag 392
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1, idet
kilden til de objektive oplysninger, der 
understøtter disse beslutninger, altid 
tilvejebringes.

Or. es
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Ændringsforslag 393
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen fastsætter 
maksimalgrænseværdier for andre 
emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der har skadevirkning eller 
vanedannende virkning, under 
hensyntagen til de internationalt vedtagne 
standarder, der måtte foreligge, og på 
grundlag af videnskabelig evidens. 
Kommissionen sikrer endvidere 
udviklingen af metoder til registrering i 
forhold til overholdelse af disse 
grænseværdier. Medlemsstaterne kan 
fastsætte andre maksimalgrænseværdier 
end de af Kommissionen fastlagte 
maksimalgrænseværdier, hvis disse 
beskytter forbrugernes sundhed 
yderligere.

Or. da

Begrundelse

Udviklingen af standarder af og viden om de enkelte emissioner er ikke særlig langt udviklet, 
og de enkelte medlemsstater har ofte ikke kapacitet til at forestå denne udvikling af 
videnskabelig dokumentation i forhold til fastsættelse af grænseværdier. Desuden er 
grænseværdier normalt harmoniseret i EU. At der ingen fælles grænseværdier er for andre 
produkter end cigaretter, kan ydermere skabe en forkert opfattelse hos forbrugerne om, at 
andre tobaksvarer ikke er lige så skadelige.

Ændringsforslag 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 for at 
tilpasse de i stk. 3 fastsatte 
grænseværdier:
a) til internationalt vedtagne standarder, 
der måtte foreligge, eller
b) hvis der er videnskabelig evidens for, at 
de kan øge tobaksvarers toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart til et 
niveau, hvor tærsklen for toksicitet og 
vanedannende virkning som følge af 
grænseværdierne for tjære, nikotin og 
kulilte som fastsat i stk. 1 overskrides.

Or. it

Begrundelse

Stykke opdelt i stk. 3 og stk. 3a med omformulering af sidstnævnte for at opnå større klarhed.

Ændringsforslag 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emissionsindholdet af tjære, nikotin og 
kulilte i cigaretter måles efter ISO-
standard 4387 (tjære), 10315 (nikotin) og 
8454 (kulilte).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 396
Anna Rosbach
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige testlaboratorier, der 
overvåges af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, udfører løbende test, 
hvor gyldigheden af det resultat, som 
tobaksselskaberne har fremlagt, 
kontrolleres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på den holdning, som det europæiske selskab for kardiologi, 
European Society of Cardiology, indtager.

Ændringsforslag 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen anmoder ISO om at 
udarbejde en standard for måling af 
polonium 210 i tobak.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede en ISO-standard for måling af polonium 210-aktivitet i vand (ISO 13161 
:2011). Det burde være muligt at udarbejde en standard for måling af polonium 210 i tobak 
på baggrund af denne standard. Kommissionen bør anmode ISO om at udarbejde en sådan 
standard.

Ændringsforslag 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

De i stk. 1 omhandlede målinger udføres 
eller kontrolleres af prøvningslaboratorier, 
som er godkendt af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og overvåges af 
disse.

De i stk. 1 omhandlede målinger udføres 
eller kontrolleres af uafhængige
prøvningslaboratorier, som er godkendt af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og overvåges af disse.

Or. ro

Ændringsforslag 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en liste over godkendte laboratorier, idet 
de præciserer, hvilke kriterier der er lagt 
til grund for godkendelsen, samt hvilke 
midler der anvendes til overvågning af 
dem, og ajourfører listen i forbindelse 
med enhver ændring i denne. 
Kommissionen offentliggør listen over 
godkendte laboratorier som meddelt af 
medlemsstaterne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sender Kommissionen en 
liste over godkendte laboratorier, idet de 
præciserer, hvilke kriterier der er lagt til 
grund for godkendelsen, samt hvilke 

Medlemsstaterne sender Kommissionen en 
liste over godkendte laboratorier, idet de 
præciserer, hvilke kriterier der er lagt til 
grund for godkendelsen, hvilke 



AM\935757DA.doc 21/71 PE510.714v01-00

DA

midler der anvendes til overvågning af 
dem, og ajourfører listen i forbindelse med 
enhver ændring i denne. Kommissionen 
offentliggør listen over godkendte 
laboratorier som meddelt af 
medlemsstaterne.

økonomiske tilhørsforhold laboratorierne 
har, samt hvilke midler der anvendes til 
overvågning af dem, og ajourfører listen i 
forbindelse med enhver ændring i denne.
Medlemsstaterne sikrer dokumentation 
for laboratoriernes uafhængighed. Der 
kan foretages yderligere kontrol med 
laboratorierne, hvis Kommissionen 
ønsker det, og en eventuel udelukkelse af 
et laboratorium kan besluttes af 
Kommissionen. Kommissionen 
offentliggør listen over godkendte 
laboratorier som meddelt af 
medlemsstaterne.

Or. da

Ændringsforslag 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af metoderne til 
måling af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og internationalt vedtagne standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 402
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af metoderne til 
måling af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og internationalt vedtagne standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 403
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af metoderne til 
måling af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og internationalt vedtagne standarder.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 404
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af metoderne til 
måling af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og internationalt vedtagne standarder.

udgår

Or. de

Begrundelse

Overdragelse af beføjelser er ikke kun i strid med nærhedsprincippet og ethvert retsgrundlag, 
men også med de i traktaten fastsatte gennemførelsesdirektiver for delegerede retsakter 
(artikel 290 i TEUF) og "gennemførelsesretsakter" (artikel 291 i TEUF).

Ændringsforslag 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af metoderne til 
måling af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og internationalt vedtagne standarder.

3. Kommissionen kan fremlægge forslag
til at vedtage maksimalgrænseværdier 
som fastsat i stk. 1 under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og internationalt vedtagne standarder.

Or. es

Begrundelse

Formålet er at undgå, at Kommissionen og medlemsstaterne anvender delegerede retsakter til 
at tilpasse maksimalgrænseværdierne for tjære, nikotin og kulilte samt andre emissioner uden 
at høre Europa-Parlamentet. Eventuelle betydelige ændringer af disse grænseværdier kan 
have indvirkning på afgrøderne, især med hensyn til nikotin. Burley-tobak har et højere 
nikotinindhold.
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Ændringsforslag 406
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af metoderne til 
måling af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
internationalt vedtagne standarder.

3. Den normale lovgivningsprocedure skal 
følges med henblik på at vedtage 
metoderne til måling af emissionsindholdet 
af tjære, nikotin og kulilte under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling og internationalt 
vedtagne standarder.

Or. el

Begrundelse

Med henblik på at tilpasse metoderne til måling af tjære, nikotin og kulilte bør den normale 
lovgivningsprocedure følges i stedet for, at Kommissionen vedtager delegerede retsakter.

Ændringsforslag 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer 
end cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 

udgår
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målemetoder.

Or. en

Ændringsforslag 408
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer 
end cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 409
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 

udgår
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og for emissioner fra andre tobaksvarer 
end cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

Or. cs

Ændringsforslag 410
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer 
end cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

udgår

Or. de

Begrundelse

Overdragelsen af beføjelser er ikke kun i modstrid med nærhedsprincippet og 
retsgrundlagene, men også med de i traktaten fastsatte gennemførelsesdirektiver for 
delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF) og "gennemførelsesretsakter" (artikel 291 i TEUF).
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Ændringsforslag 411
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer 
end cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

udgår

Or. da

Ændringsforslag 412
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af
målemetoder.

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. På grundlag af disse metoder og 
under hensyntagen til den videnskabelige 
og tekniske udvikling samt internationalt 
vedtagne standarder skal den normale 
lovgivningsprocedure følges med henblik 
på fastlæggelse og tilpasning af
målemetoder.
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Or. el

Begrundelse

Med henblik på fastsættelse og tilpasning af målemetoder bør den normale 
lovgivningsprocedure følges, frem for at Kommissionen vedtager delegerede retsakter.

Ændringsforslag 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter
og for emissioner fra andre tobaksvarer 
end cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter. 
Kommissionen tillægges beføjelser til på 
grundlag af disse metoder og under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling samt internationalt 
vedtagne standarder at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

Or. it

Begrundelse

Stykke opdelt i stk. 4 og stk. 4a for at opnå større klarhed.

Ændringsforslag 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 4. Medlemsstaterne meddeler 
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Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter samt dampe, der inhaleres fra 
e-cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

Or. en

Begrundelse

Der bør være harmoniserede målemetoder for fordampede væsker, som brugere af 
e-cigaretter inhalerer.

Ændringsforslag 415
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen skal sikre udviklingen 
af nye standardmålemetoder, hvad angår 
de allerede eksisterende metoder for 
måling af nikotin, tjære og kulilte i 
cigaretter, metoder til måling af andre 
emissioner end nikotin, tjære og kulilte og 
metoder til måling af emissioner fra andre 
tobaksprodukter. Disse målemetoder skal 
reelt kunne måle skadeligheden i forhold 
til rygerrelaterede sygdomme. 
Medlemslandene skal som minimum 
anvende de standardmålemetoder, som 
Kommissionen fremlægger.

Or. da
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Begrundelse

Det enkelte medlemsland har ofte ikke kapacitet til at forestå udviklingen af nye 
standardmålemetoder.

Ændringsforslag 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af emissioner fra andre 
tobaksvarer end cigaretter. Kommissionen 
tillægges beføjelser til på grundlag af 
disse metoder og under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
samt internationalt vedtagne standarder 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse af målemetoder i 
EU.

Or. it

(Jf. direktiv 2001/37/EF, betragtning 31.)

Ændringsforslag 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at indgive en 
liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn 

udgår
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og type, samt over produkternes 
emissioner og emissionsindhold. 
Fabrikanterne eller importørerne skal 
desuden underrette de kompetente 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne 
artikel påkrævede oplysninger skal 
indgives, inden en ny eller ændret 
tobaksvare markedsføres

Or. en

Ændringsforslag 418
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer at indgive en 
liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne 
artikel påkrævede oplysninger skal 
indgives, inden en ny eller ændret 
tobaksvare markedsføres

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer årligt at indgive 
en liste til de kompetente myndigheder 
over alle de ingredienser - og mængden 
heraf - som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner. 

Or. de

Begrundelse

Med forhåndsgodkendelsesproceduren for nye eller modificerede tobaksvarer ønsker 
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Kommissionen at indføre bestemmelser fra artikel 9 og 10 i de ikkebindende FCTC-
retningslinjer i de retlige rammer, uden at der dog til dette formål fastsættes klare 
bestemmelser om de tekniske detaljer for de oplysninger, der skal overføres, og den fremtidige 
anvendelse heraf. I forhold til en i praksis ikke gennemførlig overførsel af oplysninger ved 
hver ændring af et produkt foreslås det, at indberetningen sker årligt.

Ændringsforslag 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer at indgive en 
liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer at indgive en 
liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal undersøge og oplyse om 
mængderne af skadelige og potentielt 
skadelige indholdsstoffer (HPHC) til 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder på grundlag af den i bilag Ia
udarbejdede liste. Inden for de i artikel 25 
beskrevne tidsrammer for gennemførelse 
skal fabrikanterne og importørerne 
imidlertid undersøge og oplyse om hver 
enkelt af de bestanddele, der forekommer 
i den i bilag Ib forkortede liste.
Fabrikanterne eller importørerne skal
desuden underrette de kompetente 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på vejledningen for industrien, udarbejdet i marts 2012 af den 
amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, om, hvordan og inden for hvilke tidsrammer 
mængderne af skadelige og potentielt skadelige bestanddele (HPHC) skal indberettes.

Ændringsforslag 420
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer at indgive en 
liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer årligt at indgive 
en liste til de kompetente myndigheder 
over alle de ingredienser - og mængden 
heraf - som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres

Or. cs

Ændringsforslag 421
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer at indgive en 

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer, nikotinholdige 
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liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres

produkter og urtebaserede rygeprodukter
at indgive en liste til de kompetente 
myndigheder over alle de ingredienser - og 
mængden heraf - som anvendes ved 
fremstillingen af tobaksvarerne, opdelt 
efter handelsnavn og type, samt over 
produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres

Or. el

Begrundelse

De samme bestemmelser bør gælde for nikotinholdige produkter og urtebaserede 
rygeprodukter for mere effektivt at beskytte alle forbrugeres sundhed og undgå, at nogle 
produkter behandles anderledes end andre.

Ændringsforslag 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne prioriterer 
undersøgelsen af ingredienser i 
tobaksvarer på baggrund af 
nødvendigheden af at iværksætte 
foranstaltninger inden for rammerne af 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 
og (EF) nr. 1272/2008 (CLP). På 
grundlag af disse undersøgelser og under 
hensyntagen til forsigtighedsprincippet 
fremsender medlemsstaterne 
videnskabelige dokumenter til 
Kemikalieagenturet, navnlig i 
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overensstemmelse med artikel 59, stk. 3, 
og artikel 69, stk. 4, i forordning (EF) 
1907/2006 og artikel 37, stk. 1, i 
forordning (EF) 1272/2008.
Medlemsstaterne aflægger regelmæssigt 
rapport til Kommissionen om, hvilke 
foranstaltninger de har iværksat med 
hensyn til undersøgelse af ingredienser i 
tobaksvarer, og hvilke skridt de på 
grundlag heraf evt. har indledt.
Kommissionen offentliggør hvert tredje år 
en rapport om, hvordan medlemsstaterne 
håndterer denne opgave.

Or. de

Begrundelse

Undersøgelsen af ingredienser i tobaksvarer (herunder tobaksblade) bør prioriteres på 
baggrund af nødvendigheden af risikostyringsforanstaltninger som led i REACH- og 
CLP-forordningerne. Medlemsstaterne bør evt. udarbejde dokumenter/forslag og fremsende 
dem til agenturet som led i de planlagte processer (især med henblik på at tilføje et stof til 
kandidatlisten og senere til godkendelseslisten eller med det formål at fastsætte 
begrænsninger på EU-plan).

Ændringsforslag 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Listen skal ledsages af en erklæring om, 
hvorfor de pågældende ingredienser 
indgår i disse tobaksvarer. Listen skal 
indeholde oplysninger om deres status, 
herunder angivelse af, hvorvidt 
ingredienserne er blevet registreret i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 
18. december 2006 vedrørende 
registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH) samt af deres klassificering i 
henhold til Europa-Parlamentets og 

udgår
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Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 
16. december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger. Listen skal desuden indeholde 
alle de toksikologiske oplysninger, 
fabrikanten eller importøren har adgang 
til om disse ingredienser, efter eller uden 
forbrænding, alt efter hvad der er 
relevant, med særlig henvisning til deres 
virkninger for forbrugernes sundhed, 
blandt andet de risici for afhængighed, 
som de er forbundet med. Listen skal 
indeholde alle de ingredienser, der indgår 
i den pågældende tobaksvare, i 
rækkefølge efter faldende vægt. 
Fabrikanten og importøren skal angive, 
hvilke målemetoder der er anvendt, dog 
ikke for tjære, nikotin og kulilte eller for 
emissioner som omhandlet i artikel 4, stk. 
4. Medlemsstaterne kan endvidere kræve, 
at fabrikanter eller importører udfører 
andre prøver, som de kompetente 
nationale myndigheder måtte fastsætte, 
med henblik på at vurdere stoffers 
sundhedsmæssige virkninger, bl.a. under 
hensyntagen til deres vanedannende 
egenskaber og toksicitet.

Or. en

Ændringsforslag 424
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Listen skal ledsages af en erklæring om, 
hvorfor de pågældende ingredienser indgår 
i disse tobaksvarer. Listen skal indeholde 
oplysninger om deres status, herunder 
angivelse af, hvorvidt ingredienserne er 
blevet registreret i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1907/2006 af 18. december 2006 

 Listen skal ledsages af en erklæring om, 
hvorfor de pågældende ingredienser indgår 
i disse tobaksvarer. Listen skal desuden 
indeholde alle de toksikologiske 
oplysninger, fabrikanten eller importøren 
har adgang til om disse ingredienser i 
tobaksvaren, efter eller uden forbrænding, 
alt efter hvad der er relevant, med særlig 
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vedrørende registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH) samt af deres 
klassificering i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering 
af stoffer og blandinger. Listen skal
desuden indeholde alle de toksikologiske 
oplysninger, fabrikanten eller importøren 
har adgang til om disse ingredienser, efter 
eller uden forbrænding, alt efter hvad der 
er relevant, med særlig henvisning til deres 
virkninger for forbrugernes sundhed, 
blandt andet de risici for afhængighed, som 
de er forbundet med. Listen skal indeholde 
alle de ingredienser, der indgår i den 
pågældende tobaksvare, i rækkefølge efter 
faldende vægt. Fabrikanten og importøren 
skal angive, hvilke målemetoder der er 
anvendt, dog ikke for tjære, nikotin og 
kulilte eller for emissioner som omhandlet 
i artikel 4, stk. 4. Medlemsstaterne kan 
endvidere kræve, at fabrikanter eller 
importører udfører andre prøver, som de 
kompetente nationale myndigheder måtte 
fastsætte, med henblik på at vurdere 
stoffers sundhedsmæssige virkninger, 
bl.a. under hensyntagen til deres 
vanedannende egenskaber og toksicitet.

henvisning til deres virkninger for 
forbrugernes sundhed, blandt andet de 
risici for afhængighed, som de er forbundet 
med. Listen skal indeholde alle de 
ingredienser, der indgår i den pågældende 
tobaksvare, i rækkefølge efter faldende 
vægt. Fabrikanten og importøren skal 
angive, hvilke målemetoder der er anvendt, 
dog ikke for tjære, nikotin og kulilte fra 
cigaretter eller for emissioner som 
omhandlet i artikel 4, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Med hensyn til at vurdere den iboende toksicitet af en færdig tobaksvare har det ingen ekstra 
betydning at nævne registreringen af et stof i overenstemmelse med REACH og en 
klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008. Uden en tydeligt harmoniseret, 
reguleret og videnskabelig ramme får medlemsstaterne ikke mulighed for at udføre andre 
testprocedurer for så vidt angår tobaksvarers evne til at skabe afhængighed og deres 
toksicitet.

Ændringsforslag 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Listen skal ledsages af en erklæring om, 
hvorfor de pågældende ingredienser indgår 
i disse tobaksvarer. Listen skal indeholde 
oplysninger om deres status, herunder 
angivelse af, hvorvidt ingredienserne er 
blevet registreret i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1907/2006 af 18. december 2006 
vedrørende registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH) samt af deres 
klassificering i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger. Listen skal desuden 
indeholde alle de toksikologiske 
oplysninger, fabrikanten eller importøren 
har adgang til om disse ingredienser, efter 
eller uden forbrænding, alt efter hvad der 
er relevant, med særlig henvisning til deres 
virkninger for forbrugernes sundhed, 
blandt andet de risici for afhængighed, som 
de er forbundet med. Listen skal indeholde 
alle de ingredienser, der indgår i den 
pågældende tobaksvare, i rækkefølge efter 
faldende vægt. Fabrikanten og importøren 
skal angive, hvilke målemetoder der er 
anvendt, dog ikke for tjære, nikotin og 
kulilte eller for emissioner som omhandlet 
i artikel 4, stk. 4. Medlemsstaterne kan 
endvidere kræve, at fabrikanter eller 
importører udfører andre prøver, som de 
kompetente nationale myndigheder måtte 
fastsætte, med henblik på at vurdere 
stoffers sundhedsmæssige virkninger, bl.a. 
under hensyntagen til deres vanedannende 
egenskaber og toksicitet.

 Listen skal ledsages af en erklæring om, 
hvorfor de pågældende ingredienser indgår 
i disse tobaksvarer. Listen skal indeholde 
oplysninger om deres status, herunder 
angivelse af, hvorvidt ingredienserne er 
blevet registreret i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1907/2006 af 18. december 2006 
vedrørende registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH) samt af deres 
klassificering i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger. Listen skal desuden 
indeholde alle de toksikologiske 
oplysninger, fabrikanten eller importøren 
har adgang til om disse ingredienser, efter 
eller uden forbrænding, alt efter hvad der 
er relevant, med særlig henvisning til deres 
virkninger for forbrugernes sundhed, 
blandt andet de risici for afhængighed, som 
de er forbundet med. Listen skal indeholde 
alle de ingredienser, der indgår i den 
pågældende tobaksvare, i rækkefølge efter 
faldende vægt. Fabrikanter og importører 
af tobaksvarer skal fremsende listen over 
ingredienser samt alle ovennævnte 
oplysninger, der skal vedlægges, inden for 
et år efter direktivets ikrafttræden. 
Medlemsstaterne indleder 
sanktionsforanstaltninger over for de 
fabrikanter og importører, der ikke 
fremsender listen og de oplysninger, der 
skal vedlægges, inden for tidsfristen.
Fabrikanten og importøren skal angive, 
hvilke målemetoder der er anvendt, dog 
ikke for tjære, nikotin og kulilte eller for 
emissioner som omhandlet i artikel 4, stk. 
4. Medlemsstaterne kan endvidere kræve, 
at fabrikanter eller importører udfører 
andre prøver, som de kompetente nationale 



AM\935757DA.doc 39/71 PE510.714v01-00

DA

myndigheder måtte fastsætte, med henblik 
på at vurdere stoffers sundhedsmæssige 
virkninger, bl.a. under hensyntagen til 
deres vanedannende egenskaber og 
toksicitet.

Or. de

Begrundelse

Der bør fastsættes en frist for at undgå, at fabrikanter af tobaksvarer udsætter fremsendelsen 
af listen i det uendelige. Hvis fristen ikke overholdes, skal medlemsstaterne have mulighed for 
at iværksætte foranstaltninger.

Ændringsforslag 426
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for at formidle 
oplysninger meddelt i henhold til stk. 1 på 
et særligt websted, som er tilgængeligt for 
offentligheden. Medlemsstaterne tager i 
den forbindelse behørigt hensyn til behovet 
for at beskytte oplysninger, der udgør en 
forretningshemmelighed.

2. Medlemsstaterne sørger for at formidle 
oplysninger meddelt i henhold til stk. 1 på 
et websted, som er tilgængeligt for 
offentligheden. Medlemsstaterne tager i 
den forbindelse behørigt hensyn til behovet 
for at beskytte oplysninger, der udgør en 
forretningshemmelighed.

Or. cs

Ændringsforslag 427
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for at formidle 
oplysninger meddelt i henhold til stk. 1 på 
et særligt websted, som er tilgængeligt for 
offentligheden. Medlemsstaterne tager i 

2. Medlemsstaterne sørger for at formidle 
oplysninger meddelt i henhold til stk. 1 på 
et websted, som er tilgængeligt for 
offentligheden. Medlemsstaterne tager i 
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den forbindelse behørigt hensyn til behovet 
for at beskytte oplysninger, der udgør en 
forretningshemmelighed.

den forbindelse behørigt hensyn til behovet 
for at beskytte oplysninger, der udgør en 
forretningshemmelighed.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at det til dette formål er tilstrækkeligt med et 
websted, som er tilgængeligt for offentligheden. Det er ikke nødvendigt, at medlemsstaterne 
etablerer et helt nyt websted.

Ændringsforslag 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastlægger og, hvis det 
er nødvendigt, opdaterer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter standardformatet 
til brug ved meddelelse og formidling af 
de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastlægger og, hvis det 
er nødvendigt, opdaterer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter standardformatet 
til brug ved meddelelse og formidling af 
de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger. 

udgår
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Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21.

Or. de

Ændringsforslag 430
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører at fremlægge de interne og 
eksterne undersøgelser, som de har 
adgang til, i form af markedsanalyser og 
undersøgelser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer for så vidt angår 
ingredienser og emissioner. 
Medlemsstaterne pålægger endvidere 
fabrikanter og importører årligt at 
indberette omsætningen pr. produkt, 
angivet i antal cigaretter/cigarer/cigarillos 
eller i kg, og pr. medlemsstat, med start i 
det hele kalenderår, der følger efter året 
for dette direktivs ikrafttræden. 
Medlemsstaterne tilvejebringer alternative 
eller supplerende salgsdata, i det omfang 
det er nødvendigt for at sikre, at de i 
henhold til dette stykke krævede data om 
salgsmængder er pålidelige og 
fuldstændige.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den fremtidige anvendelse af oplysningerne er fortsat uklar.

Ændringsforslag 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører at fremlægge de interne og 
eksterne undersøgelser, som de har 
adgang til, i form af markedsanalyser og 
undersøgelser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer for så vidt angår 
ingredienser og emissioner. 
Medlemsstaterne pålægger endvidere 
fabrikanter og importører årligt at 
indberette omsætningen pr. produkt, 
angivet i antal cigaretter/cigarer/cigarillos 
eller i kg, og pr. medlemsstat, med start i 
det hele kalenderår, der følger efter året 
for dette direktivs ikrafttræden. 
Medlemsstaterne tilvejebringer alternative 
eller supplerende salgsdata, i det omfang 
det er nødvendigt for at sikre, at de i 
henhold til dette stykke krævede data om 
salgsmængder er pålidelige og 
fuldstændige.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 432
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører at fremlægge de interne og 
eksterne undersøgelser, som de har 
adgang til, i form af markedsanalyser og 
undersøgelser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer for så vidt angår 
ingredienser og emissioner.

4. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører årligt at indberette 
omsætningen pr. produkt, angivet i antal 
cigaretter/cigarer/cigarillos eller i kg, og pr. 
medlemsstat, med start i det hele 
kalenderår, der følger efter året for dette 
direktivs ikrafttræden. Medlemsstaterne 
tilvejebringer alternative eller supplerende 
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Medlemsstaterne pålægger endvidere
fabrikanter og importører årligt at 
indberette omsætningen pr. produkt, 
angivet i antal cigaretter/cigarer/cigarillos 
eller i kg, og pr. medlemsstat, med start i 
det hele kalenderår, der følger efter året for 
dette direktivs ikrafttræden. 
Medlemsstaterne tilvejebringer alternative 
eller supplerende salgsdata, i det omfang 
det er nødvendigt for at sikre, at de i 
henhold til dette stykke krævede data om 
salgsmængder er pålidelige og 
fuldstændige.

salgsdata, i det omfang det er nødvendigt 
for at sikre, at de i henhold til dette stykke 
krævede data om salgsmængder er 
pålidelige og fuldstændige.
Medlemsstaterne pålægger evt. også 
fabrikanterne at fremlægge uddrag af 
eventuelle markedsundersøgelser, som de 
gennemfører ved markedsføring af nye 
produkter, idet de skal oplyse, hvilke 
målgrupper undersøgelserne er rettet 
imod, og hvilke kommercielle mål 
undersøgelserne har, navnlig i relation til 
unge mennesker. 

Or. es

Ændringsforslag 433
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører at fremlægge de interne og 
eksterne undersøgelser, som de har adgang 
til, i form af markedsanalyser og 
undersøgelser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer for så vidt angår ingredienser 
og emissioner. Medlemsstaterne pålægger 
endvidere fabrikanter og importører årligt 
at indberette omsætningen pr. produkt, 
angivet i antal cigaretter/cigarer/cigarillos 
eller i kg, og pr. medlemsstat, med start i 
det hele kalenderår, der følger efter året for 
dette direktivs ikrafttræden. 
Medlemsstaterne tilvejebringer alternative 
eller supplerende salgsdata, i det omfang 
det er nødvendigt for at sikre, at de i 
henhold til dette stykke krævede data om 
salgsmængder er pålidelige og 
fuldstændige.

4. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører at fremlægge de interne og
eksterne undersøgelser, som de har adgang 
til, i form af markedsanalyser og 
undersøgelser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer for så vidt angår ingredienser 
og emissioner. Medlemsstaterne pålægger 
endvidere fabrikanter og importører årligt 
at indberette omsætningen pr. produkt, 
angivet i antal cigaretter/cigarer/cigarillos 
eller i kg, og pr. medlemsstat, med start i 
det hele kalenderår, der følger efter året for 
dette direktivs ikrafttræden. 
Medlemsstaterne tilvejebringer alternative 
eller supplerende salgsdata, i det omfang 
det er nødvendigt for at sikre, at de i 
henhold til dette stykke krævede data om 
salgsmængder er pålidelige og 
fuldstændige. Ingredienser skal defineres 
på en ensartet måde i alle medlemsstater 
under anvendelse af en klart formuleret 
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liste fælles for alle medlemsstater.

Or. fi

Ændringsforslag 434
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører at fremlægge de interne og 
eksterne undersøgelser, som de har adgang 
til, i form af markedsanalyser og 
undersøgelser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer for så vidt angår ingredienser 
og emissioner. Medlemsstaterne pålægger 
endvidere fabrikanter og importører årligt 
at indberette omsætningen pr. produkt, 
angivet i antal cigaretter/cigarer/cigarillos 
eller i kg, og pr. medlemsstat, med start i 
det hele kalenderår, der følger efter året for 
dette direktivs ikrafttræden. 
Medlemsstaterne tilvejebringer alternative 
eller supplerende salgsdata, i det omfang 
det er nødvendigt for at sikre, at de i 
henhold til dette stykke krævede data om 
salgsmængder er pålidelige og 
fuldstændige.

4. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører at fremlægge de interne og 
eksterne undersøgelser, som de har adgang 
til, i form af markedsanalyser og 
undersøgelser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges og 
kroniske storrygeres, præferencer for så 
vidt angår ingredienser og emissioner. 
Medlemsstaterne pålægger endvidere 
fabrikanter og importører årligt at 
indberette omsætningen pr. produkt, 
angivet i antal cigaretter/cigarer/cigarillos 
eller i kg, og pr. medlemsstat, med start i 
det hele kalenderår, der følger efter året for 
dette direktivs ikrafttræden. 
Medlemsstaterne tilvejebringer alternative 
eller supplerende salgsdata, i det omfang 
det er nødvendigt for at sikre, at de i 
henhold til dette stykke krævede data om 
salgsmængder er pålidelige og 
fuldstændige.

Or. el

Begrundelse

I nogle af disse undersøgelser skal der ikke kun fokuseres på unge mennesker, men også på 
kroniske rygere.

Ændringsforslag 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle data og oplysninger, der skal 
meddeles til og af medlemsstaterne i 
henhold til denne artikel, fremlægges i 
elektronisk form. Medlemsstaterne 
opbevarer oplysningerne elektronisk og 
sørger for, at Kommissionen til enhver tid 
har adgang til oplysningerne. Andre 
medlemsstater skal have adgang til disse 
oplysninger efter begrundet anmodning 
herom. Medlemsstaterne og 
Kommissionen sikrer, at 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger behandles 
fortroligt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle data og oplysninger, der skal 
meddeles til og af medlemsstaterne i 
henhold til denne artikel, fremlægges i 
elektronisk form. Medlemsstaterne 
opbevarer oplysningerne elektronisk og 
sørger for, at Kommissionen til enhver tid 
har adgang til oplysningerne. Andre 
medlemsstater skal have adgang til disse 
oplysninger efter begrundet anmodning 
herom. Medlemsstaterne og 
Kommissionen sikrer, at 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger behandles 
fortroligt.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 437
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle data og oplysninger, der skal 
meddeles til og af medlemsstaterne i 
henhold til denne artikel, fremlægges i 
elektronisk form. Medlemsstaterne 
opbevarer oplysningerne elektronisk og 
sørger for, at Kommissionen til enhver tid 
har adgang til oplysningerne. Andre
medlemsstater skal have adgang til disse
oplysninger efter begrundet anmodning 
herom. Medlemsstaterne og 
Kommissionen sikrer, at 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger behandles fortroligt.

5. Alle data og oplysninger, der skal 
meddeles til og af medlemsstaterne i 
henhold til denne artikel, fremlægges i 
elektronisk form. Medlemsstaterne 
opbevarer oplysningerne elektronisk. 
Kommissionen og andre medlemsstater 
skal have adgang til oplysninger. 
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger behandles fortroligt.

Or. cs

Ændringsforslag 438
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For andre tobaksvarer er der ikke noget 
krav om, at der skal fremlægges 
oplysninger om emissioner, da der for
øjeblikket ikke findes tilsvarende 
målemetoder.

Or. de

Ændringsforslag 439
Holger Krahmer
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Fabrikanter af andre tobaksvarer end 
cigaretter og rulletobak skal være 
undtaget fra kravet om at fremlægge 
oplysninger om emissioner og 
emissionsindhold, indtil der på EU-plan 
er udarbejdet en tilsvarende målemetode.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 31 i direktiv 2001/37/EF skal der på fællesskabsplan 
udvikles standarder og målemetoder for andre tobaksvarer end cigaretter. Kommissionen er 
blevet opfordret til at fremlægge passende forslag. Der er hidtil ikke sket noget på dette 
område.

Ændringsforslag 440
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan opkræve 
rimelige gebyrer for individualiseret
medicin, som patienter, der lider af 
sygdomme som f.eks. cancer, 
luftvejslidelser, hjerte-kar-sygdomme og 
sjældne sygdomme, har behov for, og som 
de modtager i henhold til denne artikel. 

Or. en

Ændringsforslag 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Denne artikel vedrører ikke andre 
tobaksvarer end cigaretter, indtil de i 
artikel 4, stk. 4a, fastsatte 
EU-målemetoder er blevet vedtaget.

Or. it

(Jf. direktiv 2001/37/EF, betragtning 31.)

Ændringsforslag 442
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. nl

Ændringsforslag 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder 
markedsføring af tobaksvarer med en 
kendetegnende aroma.

udgår

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af 
tobaksvarer, så længe disse tilsætninger 
ikke resulterer i et produkt med en 
kendetegnende aroma.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
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de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 444
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder fremstilling og 
salg af alle tobaksvarer. Desuden skal alle 
tilskud til fremstilling af tobak afskaffes.
I mellemtiden skal alle indtægter fra 
fremstilling og salg af tobaksvarer 
anvendes direkte til sundhedspleje og 
oplysningskampagner for at oplyse unge 
mennesker om de væsentlige 
sundhedsrisici ved rygning.

Or. en

Begrundelse

Asbest er i nogle medlemsstater forbudt på grund af indholdet af et kræftfremkaldende (yderst 
sundhedsskadeligt) element. Hvis tobaksvarer indeholder mere end 70 af disse elementer, bør 
vi forbyde rygning hurtigst muligt. Det er hyklerisk at generere betydelige skatteindtægter fra 
salg af tobaksvarer og så alligevel forsøge at forbyde tobaksvarer trin for trin i direktiver som 
dette.

Ændringsforslag 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 

1. Tobaksvarer må kun indeholde 
tilsætningsstoffer, der er anført i bilag Ia:
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aroma.
2. Følgende tilsætningsstoffer må ikke 
medtages i bilag Ia:
a) stoffer, som øger den vanedannende 
eller toksiske virkning
b) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 
udgør en begrænset sundhedsfare
c) koffein og taurin samt andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, der forbindes med energi og 
vitalitet
d) tilsætningsstoffer, der har farvende 
egenskaber for emissioner.
3. Tilsætningsstoffer, som giver 
tobaksvarer en karakteristisk aroma, må 
ikke anvendes i:
a) cigaretter
b) rulletobak
c) røgfrie tobaksvarer med undtagelse af 
snus
d) bestanddele, f.eks. filtre, papir, 
emballage, kapsler eller klæbemiddel, i 
tobaksvarer, der ikke er omfattet af 
litra a), b) og c). 
Det er forbudt at anvende øvrige tekniske 
funktioner, der gør det muligt at ændre 
aroma eller røgudviklingsintensitet.
4. Kommissionen tillægges beføjelse til, 
efter artikel 22, at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende tilføjelser til eller 
ændring af bilag Ia. I den forbindelse kan 
Kommissionen fastsætte betingelser eller 
begrænsninger for alle eller enkelte 
grupper af tobaksvarer, som f.eks. 
anvendelsesområde, maksimale mængder, 
koncentrationsgrænser eller renhedskrav.
I den forbindelse baserer Kommissionen 
sig på udtalelser fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og tager 
hensyn til forordning (EF) nr. 1907/2006.
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5. Medlemsstaterne forbyder 
markedsføring af tobaksvarer, som 
indeholder tilsætningsstoffer, der ikke er 
medtaget i bilag Ia.

Or. de

Begrundelse

Parlamentet krævede allerede i sin beslutning (2007/2105(INI)) en godkendelsesprocedure 
for tilsætningsstoffer. En fælles positivliste for tilsætningsstoffer skaber klarhed over, hvilke 
stoffer der må anvendes i tobaksvarer. Denne ændring nødvendiggør, at de øvrige stykker i 
artikel 6 i Kommissionens forslag udgår.

Ændringsforslag 446
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 447
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 448
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Cigaretter med 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 fjernes.

Ændringsforslag 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 450
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Anvendelsen af tilsætningsstoffer i 
tobaksvarer andre end dem, der er nævnt i 
bilag -I, eller som er nævnt i dette bilag, 
men som ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
nævnte bilag, skal forbydes. Bilag -I skal 
kun indeholde stoffer, som ikke opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige
stoffer i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008, og som 
ikke danner sådanne stoffer ved 
forbrænding. Bilag -I skal ikke indeholde 
aromaer eller stoffer, der forbedrer 
smagsindtrykket. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 med henblik på at udarbejde og ændre 
bilag -I.

Or. en

Begrundelse

Det er for snævert kun at begrænse tilsætningsstoffer, der giver en "kendetegnende aroma".
Det er udelukkende tilsætningsstoffer, der udtrykkeligt er blevet godkendt, som bør være 
tilladt i tobaksvarer. Alle farlige stoffer (der er farlige i sig selv eller ved forbrænding), alle 
aromaer og alle tilsætningsstoffer, der forbedrer smagsindtrykket, bør ikke være tilladte.
Sidstnævnte følger WHO-retningslinjerne, ifølge hvilke "Parties should regulate, by 
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prohibiting or restricting, ingredients that may be used to increase palatability in tobacco 
products" (parter bør fastsætte et forbud mod eller opstille begrænsninger for ingredienser, 
der kan anvendes til at forbedre smagsindtrykket i tobaksvarer).

Ændringsforslag 452
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder anvendelse af 
aromaer og aromastoffer som defineret i 
bilag … i direktivet.

Medlemsstaterne forbyder ikke tilsætning 
af mentol til tobaksvarer.

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af en negativliste på EU-plan ville være en acceptabel vej fremad. Cigaretter 
med mentolsmag har i lang tid været på markedet i Ungarn, da disse produkter anses for at 
være traditionelle produkter.

Ændringsforslag 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af cigaretter og rulletobak med en 
kendetegnende aroma, der markedsføres 
som sådan.

Or. en

Begrundelse

Cigaretter kan indeholde bestemte tilsætningsstoffer, men hvem skal afgøre, hvad der forstås 



AM\935757DA.doc 55/71 PE510.714v01-00

DA

ved en "kendetegnende aroma". Det afgørende punkt er i den forbindelse, at tobaksvarer ikke 
markedsføres som produkter med en kendetegnende aroma.

Ændringsforslag 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer, som indeholder 
tilsætningsstoffer, der giver eller 
frembringer en aroma, der ikke 
hovedsageligt er en tobakaroma, jf.
bestemmelserne i stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er at forbyde bestemte aromaer af frugt, urter eller krydderier.
Det er derfor nødvendigt at præcisere ordlyden i Kommissionens forslag for at forhindre, at 
tilsætningsstoffer, der er nødvendige for et færdigt produkts kendetegn, forbydes, forudsat at 
sådanne tilsætningsstoffer ikke giver det færdige produkt en dominerende aroma, der ikke er 
en tobak- eller mentolaroma.

Ændringsforslag 455
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer, som indeholder 
tilsætningsstoffer, som giver en 
kendetegnende aroma, der ikke er en 
tobakaroma.

Or. es
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Ændringsforslag 456
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma såvel som tilsætningsstoffer, som 
tjener det formål, at eksempelvis 
forbrugeren skal tilsætte dem til 
tobaksvaren efter fremstilling heraf.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et brev fra den europæiske lægeforening (CPME).

Ændringsforslag 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma. Til det formål forbyder 
medlemsstaterne anvendelse af 
tilsætningsstoffer, som kan forbedre 
tobaksvarers tiltrækningskraft, toksicitet 
og/eller vanedannende egenskaber, 
herunder bl.a. frugt, krydderier, urter, 
alkohol, slik, mentol, vanilje, sukker og 
sødestoffer.

Or. en
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Ændringsforslag 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma, forudsat at der er klar 
videnskabelig evidens for, at det bestemte 
tilsætningsstof øger produktets toksicitet 
eller vanedannende virkning.

Or. pl

Begrundelse

Anvendelsen af kendetegnende aromaer forbydes evt. ikke, medmindre der er evidens for, at 
de øger en tobaksvares skadelige virkning. Alle tobaksvarer er sundhedsskadelige uanset de 
aromaer, som de indeholder. Derfor forbydes et produkt evt. ikke uden en passende 
begrundelse. 

Ændringsforslag 459
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring i 
EU af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Or. el

Ændringsforslag 460
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma, slik og sliklignende aroma.

Or. en

Ændringsforslag 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af røgtobak med en kendetegnende aroma.

Or. en

Begrundelse

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Ændringsforslag 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af udgår
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tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af 
tobaksvarer, så længe disse tilsætninger 
ikke resulterer i et produkt med en 
kendetegnende aroma.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring er en følge af ændringen til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 463
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer.

Or. cs

Ændringsforslag 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer.
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Or. pl

Ændringsforslag 465
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne kan evt. anvende
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer.

Or. en

Ændringsforslag 466
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af 
tobaksvarer, så længe disse tilsætninger 
ikke resulterer i et produkt med en 
kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af
sukker og andre tilsætningsstoffer, der er 
af afgørende betydning for fremstillingen 
af tobaksvarer.

Or. es

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke i unødvendigt omfang påvirke den europæiske tobaksproduktion 
negativt. Det er derfor nødvendigt at sikre, at der også fremover kan anvendes ingredienser, 
som f.eks. sukker, der er af afgørende betydning for produktionen, idet et forbud herimod ville 
betyde, at Burley-sorten ikke længere kunne sælges, hvorved eksistensgrundlaget for mange 
tobaksproducerende bedrifter i EU ville være i fare.

Ændringsforslag 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke begrænse eller
forbyde brug af ingredienser, der er af 
afgørende betydning for fremstillingen af 
tobaksvarer, så længe anvendelsen af disse
ingredienser ikke resulterer i et produkt 
med en kendetegnende aroma.

Or. it

Begrundelse

Det ville være mere hensigtsmæssigt at anvende benævnelsen "ingrediens" i forbindelse med 
fremstilling af tobaksvarer.

Ændringsforslag 469
Jarosław Kalinowski
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, som f.eks. sukker, der er 
af afgørende betydning for fremstillingen 
af tobaksvarer.

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer.

Or. de

Ændringsforslag 471
Erik Bánki
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer,
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer,
som f.eks. sukker.

Or. en

Begrundelse

Den udtrykkelige omtale af "sukker" i teksten som eksempel på tilsætningsstoffer, der er 
væsentlige for fremstillingen af tobaksvarer, vil gøre situationen klarere og give garanti for 
tobaksproducenter. Med den foreslåede ændring vil det være klart, at det fortsat vil være 
muligt at tilsætte sukker under fremstillingsprocessen, hvilket er absolut nødvendigt for visse 
tobakssorter (f.eks. Burley). Det skyldes, at disse sorter mister deres sukkerindhold under 
tørringsprocessen, mens andre sorter såsom Virginia beholder det.

Ændringsforslag 472
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af
ingredienser, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe anvendelsen af disse
ingredienser ikke resulterer i et produkt 
med en kendetegnende aroma.

Or. de

Begrundelse

Følger af udeladelsen af definition 2, "tilsætningsstoffer"
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Ændringsforslag 473
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.
På den anden side skal medlemsstaterne 
bestræbe sig på så vidt muligt at reducere 
forekomsten af aromaer, der hævdes at 
være af afgørende betydning, såsom 
bestemte sukkerarter med negative 
virkninger for sundheden, f.eks. fruktose 
og glukose. 

Or. fr

Begrundelse

Hænger sammen med betragtning 17a (ny) om invertsukker, som kan være sundhedsskadeligt.
Ifølge tobakseksperter er denne kategori af tilsat sukker ansvarlig for en stor del af det 
formaldehyd, der dannes i cigaretrøg, som Det Internationale Kræftforskningscenter siden 
2009 har klassificeret som et kræftfremkaldende stof.

Ændringsforslag 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma
eller sekundære negative virkninger for 
forbrugerne.



AM\935757DA.doc 65/71 PE510.714v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 475
Marit Paulsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Med undtagelse af de i artikel 15 nævnte 
produkter må medlemsstaterne ikke 
forbyde brug af tilsætningsstoffer, der er af 
afgørende betydning for fremstillingen af 
tobaksvarer, så længe disse tilsætninger 
ikke resulterer i et produkt med en 
kendetegnende aroma.

Or. en

Ændringsforslag 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af
tobaksvarer, så længe disse tilsætninger 
ikke resulterer i et produkt med en 
kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af røgtobak, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Or. en

Ændringsforslag 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af
tobaksvarer, så længe disse tilsætninger 
ikke resulterer i et produkt med en 
kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af cigaretter 
og rulletobak.

Or. en

Begrundelse

Hvis et tilsætningsstof er afgørende for fremstillingen af tobaksvarer, så er det rent faktisk af 
afgørende betydning. Formålet med dette direktiv er ikke at forhindre fabrikanter i at anvende 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende betydning, i deres produktion.

Ændringsforslag 478
Elena Oana Antonescu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af 
tobaksvarer, så længe disse tilsætninger 
ikke resulterer i et produkt med en 
kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke tillade brug af 
tilsætningsstoffer i tobaksvarer, der

- bidrager til tobaksvarers 
tiltrækningskraft og vanedannende 
virkning
- er vanedannende og bidrager til 
tobaksvarers vanedannende virkning
- er toksiske eller kræftfremkaldende eller 
mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Or. en
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Ændringsforslag 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer,
kan medtages i bilag -I, så længe disse 
tilsætninger ikke resulterer i et produkt 
med aroma og ikke er forbundet med 
tobaksvarers tiltrækningskraft.

Or. en

Begrundelse

Ifølge de gentagne udtalelser fra Tonio Borg, kommissær for sundhed, bør tobak smage af 
tobak. Der er som sådan ikke nogen aromaer, der kan anses for at være af afgørende 
betydning for fremstilling af tobak. Det er udelukkende tilsætningsstoffer, som ikke giver 
aroma og ikke er forbundet med tiltrækningskraft, der kan betragtes som værende af 
afgørende betydning for fremstilling af tobaksvarer.

Ændringsforslag 480
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne ændring er en følge af ændringen til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfattere.

Ændringsforslag 484
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke. Med henblik på at nå målet 
om harmonisering udarbejder 
Kommissionen en utvetydig liste over 
forbudte ingredienser som omhandlet i 
dette stk. Derudover er medlemsstaterne 
forpligtet til at overholde dette stk., 
således at bestemmelserne gøres 
strengere.

Or. fi

Ændringsforslag 485
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen afgør ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21.

udgår

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for 
de procedurer, der skal anvendes for at 
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fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen kan ensidigt og grundlæggende ændre direktivet, hvis den har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i denne henseende. Ingredienser bør i stedet reguleres gennem 
den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen afgør ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21.

udgår

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for 
de procedurer, der skal anvendes for at 
fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfattere.
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