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Amendement 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Schrappen

Or. en

Amendement 376
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 

Schrappen
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sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. en

Motivering

Alle besluiten in deze richtlijn zijn hoogst politieke besluiten. Wijzigingen dienen te worden 
vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 377
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 

Schrappen
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. cs

Amendement 378
Sergej Kozlík

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 379
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Schrappen

Or. en

Amendement 380
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 

Schrappen
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sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. en

Motivering

Aangezien dit is een wezenlijke bepaling van de richtlijn is, mag deze niet worden 
onderworpen aan een delegatie van bevoegdheden aan de Commissie.

Amendement 381
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 

Schrappen
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. en

Motivering

De Commissie zou de richtlijn eenzijdig fundamenteel kunnen wijzigen indien zij bevoegd is 
gedelegeerde handelingen inzake maximumgehalten vast te stellen. Iedere verdere wijziging 
van de maximumgehalten dient derhalve op basis van de medebeslissingsprocedure plaats te 
vinden.

Amendement 382
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 

Schrappen
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van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. en

Motivering

Artikel 3, lid 3, bevat essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor het buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen valt.

Amendement 383
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Schrappen

Or. da
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Amendement 384
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.

Or. de

Motivering

De maximumgehalten voor emissies van tabaksproducten vormen een essentieel onderdeel 
van de richtlijn en moeten daarom door de twee medewetgevers, en niet door de Commissie 
bij gedelegeerde handeling, worden vastgesteld.

Amendement 385
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.
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gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. it

Motivering

Voor de wezenlijke aspecten van de richtlijn wordt de voorkeur gegeven aan een gewone 
wetgevingsprocedure.

Amendement 387
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.
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van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. de

Amendement 388
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.

Or. es

Motivering

De aanpassing van maximumgehalten kan niet worden aangemerkt als een louter technisch 
aspect dat kan worden opgelost door middel van gedelegeerde handelingen.
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Amendement 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.

(Ter vergroting van de duidelijkheid wordt 
het lid opgesplitst in 3 en 3 bis.)

Or. it

Amendement 390
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten wordt de gebruikelijke 
wetgevingsprocedure gevolgd voor de
vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. el

Motivering

Voor de vaststelling van deze maximumgehalten moet de gebruikelijke wetgevingsprocedure 
worden gevolgd en moet de Commissie geen gedelegeerde handelingen vaststellen.

Amendement 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 



PE510.714v01-00 16/71 AM\935757NL.doc

NL

houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie
bevoegd overeenkomstig artikel 22
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

houdend met internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten kan de Commissie 
gedelegeerde handelingen voorstellen tot 
vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. es

Motivering

Er moet voorkomen worden dat de Commissie en de lidstaten de maximumgehaltes aan teer, 
nicotine en koolmonoxide en andere emissies kunnen wijzigen door middel van gedelegeerde 
handelingen zonder tussenkomst van het Europese Parlement. Een aanmerkelijke wijziging 
van die gehaltes kan gevolgen hebben voor de teelt, met name met betrekking tot nicotine, 
vooral aanwezig in de soort Burley.

Amendement 392
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
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bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten, waarbij telkens de 
objectieve gegevensbron tot staving van 
deze besluiten dient te worden vermeld.

Or. es

Amendement 393
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Rekening houdend met eventuele 
internationaal overeengekomen normen 
en op basis van wetenschappelijk 
bewijsmateriaal zal de Commissie 
maximumgehalten vaststellen voor andere 
emissies van sigaretten en voor de 
emissies van andere tabaksproducten dan 
sigaretten die een toxische of verslavende 
werking hebben. De Commissie zal tevens 
zorgen voor de ontwikkeling van 
methoden voor de registratie van de 
naleving van die gehalten. Lidstaten 
mogen maximumgehalten vaststellen die 
afwijken van de gehalten die de 
Commissie vaststelt indien die een betere 
bescherming bieden van de gezondheid 
van de consument.

Or. da
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Motivering

De ontwikkeling van normen en kennis van afzonderlijke emissies is niet erg gevorderd en 
afzonderlijke lidstaten beschikken vaak niet de over het vermogen om een leidende rol te 
vervullen bij deze ontwikkeling van wetenschappelijk bewijs ten behoeve van de vaststelling 
van gehalten. Bovendien zijn gehalten in de EU veelal geharmoniseerd. Het feit dat er geen 
gemeenschappelijke gehalten zijn voor andere producten dan sigaretten kan leiden tot de 
misvatting bij consumenten dat andere tabaksproducten minder schadelijk zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 22 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
en de gehaltes in lid 3 aan te passen.
a) aan de eventuele internationaal 
overeengekomen normen, of
b) indien wetenschappelijke feiten 
aantonen dat deze in aanzienlijke mate de 
toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten vergroten, deze te 
verhogen tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. it

Motivering

Ter vergroting van de duidelijkheid wordt lid 3 opgesplitst in lid 3 en lid 3 bis en wordt het 
tweede deel geherformuleerd.

Amendement 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gehalten aan teer, nicotine en 
koolmonoxide van sigaretten worden 
gemeten volgens de ISO-normen 4387 
(teer), 10315 (nicotine) en 8454 
(koolmonoxide).

Schrappen

Or. en

Amendement 396
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden regelmatig proeven uitgevoerd 
door onafhankelijke 
onderzoekslaboratoria die onder toezicht 
staan van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, om de geldigheid van het door 
de tabaksbedrijven verstrekte resultaat te 
verifiëren.

Or. en

Motivering

Dit amendement is geïnspireerd op de standpuntnota van de Europese Vereniging van 
Cardiologie.

Amendement 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal ISO vragen een norm te 
ontwikkelen om de aanwezigheid van 
polonium-210 in tabak te meten.

Or. en

Motivering

Er bestaat reeds een ISO-norm om de activiteit van polonium-210 in water te meten (ISO 
13161 :2011). Het zou mogelijk moeten zijn om op basis van deze norm een norm te 
ontwikkelen voor het meten van polonium-210 in tabak. De Commissie zou ISO kunnen 
vragen een dergelijke norm te ontwikkelen.

Amendement 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 bedoelde metingen worden 
uitgevoerd of geverifieerd door laboratoria 
die zijn erkend door en onder toezicht staan 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten.

De in lid 1 bedoelde metingen worden 
uitgevoerd of geverifieerd door 
onafhankelijke laboratoria die zijn erkend 
door en onder toezicht staan van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Or. ro

Amendement 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten delen de Commissie een lijst 
van de erkende laboratoria mee, met 
vermelding van de voor de erkenning 
gehanteerde criteria en de voor het 
toezicht gebruikte middelen, en werken 
die bij elke wijziging bij. De Commissie 

Schrappen
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maakt de door de lidstaten meegedeelde 
lijst van erkende laboratoria openbaar.

Or. en

Amendement 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten delen de Commissie een lijst 
van de erkende laboratoria mee, met 
vermelding van de voor de erkenning 
gehanteerde criteria en de voor het toezicht 
gebruikte middelen, en werken die bij elke 
wijziging bij. De Commissie maakt de door 
de lidstaten meegedeelde lijst van erkende 
laboratoria openbaar.

De lidstaten delen de Commissie een lijst 
van de erkende laboratoria mee, met 
vermelding van de voor de erkenning 
gehanteerde criteria, eventuele 
economische banden die de laboratoria 
hebben en de voor het toezicht gebruikte 
middelen, en werken die bij elke wijziging 
bij. De lidstaten documenteren de 
onafhankelijkheid van de laboratoria. Er 
mogen aanvullende controles worden 
verricht bij laboratoria, indien de
Commissie dit wenst, en de Commissie 
kan besluiten tot uitsluiting van een 
laboratorium. De Commissie maakt de 
door de lidstaten meegedeelde lijst van 
erkende laboratoria openbaar.

Or. da

Amendement 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 

Schrappen
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nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

Or. en

Amendement 402
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle besluiten in deze richtlijn zijn hoogst politieke besluiten. Wijzigingen dienen te worden 
vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 403
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 

Schrappen
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methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

Or. cs

Amendement 404
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Een dergelijke delegatie van bevoegdheden is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en 
berust op geen enkele rechtsgrondslag en druist bovendien in tegen de in het Verdrag 
vastgestelde toepassingsrichtsnoeren voor "gedelegeerde handelingen" (artikel 290 VWEU) 
en "uitvoeringshandelingen" (artikel 291 VWEU).

Amendement 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de
methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

3. De Commissie kan voorstellen doen om 
de in lid 1 bedoelde maximumgehalten
aan te passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen.

Or. es

Motivering

Er moet voorkomen worden dat de Commissie en de lidstaten de maximumgehaltes aan teer, 
nicotine en koolmonoxide en andere emissies kunnen wijzigen door middel van gedelegeerde 
handelingen zonder tussenkomst van het Europese Parlement. Een aanmerkelijke wijziging 
van die gehaltes kan gevolgen hebben voor de teelt, met name met betrekking tot nicotine, 
vooral aanwezig in de soort Burley.

Amendement 406
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

3. De gebruikelijke wetgevingsprocedure 
wordt gevolgd om de methoden voor het 
meten van het teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalte aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

Or. el

Motivering

Voor de aanpassing van de methoden voor het meten van het teer-, nicotine- en 
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koolmonoxidegehalte moet de gebruikelijke wetgevingsprocedure worden gevolgd en moet de 
Commissie geen gedelegeerde handelingen vaststellen.

Amendement 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en 
aan te passen.

Schrappen

Or. en

Amendement 408
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 

Schrappen
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bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en 
aan te passen.

Or. en

Motivering

Alle besluiten in deze richtlijn zijn hoogst politieke besluiten. Wijzigingen dienen te worden 
vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 409
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en 
aan te passen.

Schrappen

Or. cs

Amendement 410
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en 
aan te passen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Een dergelijke delegatie van bevoegdheden is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en 
berust op geen enkele rechtsgrondslag en druist bovendien in tegen de in het Verdrag 
vastgestelde toepassingsrichtsnoeren voor "gedelegeerde handelingen" (artikel 290 VWEU) 
en "uitvoeringshandelingen" (artikel 291 VWEU).

Amendement 411
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en 

Schrappen
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aan te passen.

Or. da

Amendement 412
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en aan 
te passen.

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen wordt de 
gebruikelijke wetgevingsprocedure 
gevolgd om de meetmethoden vast te 
stellen en aan te passen.

Or. el

Motivering

Voor de vaststelling en aanpassing van meetmethoden moet de gebruikelijke 
wetgevingsprocedure worden gevolgd en moet de Commissie geen gedelegeerde handelingen 
vaststellen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 4. De lidstaten stellen de Commissie in 
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kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en aan 
te passen.

kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten. Op grond van die methoden en 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en aan 
te passen.

Or. it

Motivering

Ter vergroting van de duidelijkheid wordt lid 4 opgesplitst in lid 4 en lid 4 bis.

Amendement 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en aan 
te passen.

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten alsook 
geïnhaleerde dampen afkomstig van 
e-sigaretten. Op grond van die methoden 
en rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en aan 
te passen.

Or. en
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Motivering

Er zouden geharmoniseerde methoden moeten bestaan voor het meten van de verdampte 
vloeistoffen die gebruikers van e-sigaretten inhaleren.

Amendement 415
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie zal zorgen voor de 
ontwikkeling van nieuwe 
standaardmeetmethoden naast de 
bestaande methoden voor het meten van 
nicotine, teer en koolmonoxide in 
sigaretten, methoden voor het meten van 
andere emissies dan nicotine, teer en 
koolmonoxide en methoden voor het 
meten van emissies van andere 
tabaksproducten. Met deze meetmethoden 
moet het daadwerkelijk mogelijk zijn de 
schadelijkheid met betrekking tot met 
roken verband houdende ziekten te meten.
De lidstaten zullen in elk geval gebruik 
maken van de door de Commissie 
geproduceerde standaardmeetmethoden.

Or. da

Motivering

Afzonderlijke lidstaten beschikken vaak niet de over het vermogen om een leidende rol te 
vervullen bij de ontwikkeling van standaardmeetmethoden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten, indien zij 
deze hanteren. Op grond van die 
methoden en rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen aan te passen 
om de meetmethoden vast te stellen die op 
communautair niveau worden 
gehanteerd.

Or. it

(Zie Richtlijn 2001/37/EG, overweging 31.)

Amendement 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs van tabaksproducten bij 
hun bevoegde autoriteiten een lijst in te 
dienen van alle ingrediënten, met opgave 
van de hoeveelheden, die voor de 
productie van die tabaksproducten 
worden gebruikt, opgesplitst naar merk en 
type, alsmede van hun emissies en 
gehalten. De producenten en importeurs 
delen de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaten ook mee wanneer de 
samenstelling van een product zodanig 
wordt gewijzigd dat de krachtens dit 
artikel verstrekte informatie moet worden 
aangepast. De krachtens dit artikel 
vereiste informatie moet worden verstrekt 
alvorens een nieuw of gewijzigd 

Schrappen



PE510.714v01-00 32/71 AM\935757NL.doc

NL

tabaksproduct in de handel wordt 
gebracht.

Or. en

Amendement 418
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten. De producenten 
en importeurs delen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
ook mee wanneer de samenstelling van 
een product zodanig wordt gewijzigd dat 
de krachtens dit artikel verstrekte 
informatie moet worden aangepast. De 
krachtens dit artikel vereiste informatie 
moet worden verstrekt alvorens een nieuw 
of gewijzigd tabaksproduct in de handel 
wordt gebracht.

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten jaarlijks een lijst in 
te dienen van alle ingrediënten, met opgave 
van de hoeveelheden, die voor de productie 
van die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten.

Or. de

Motivering

Met procedure die in goedkeuring vooraf voorziet voor nieuwe en gewijzigde 
tabaksproducten, wil de Commissie in het wettelijke kader bepalingen van de artikelen 9 en 
10 van de niet-bindende "FCTC Partial Guidelines" invoeren zonder hierbij echter duidelijke 
voorschriften vast te stellen met betrekking tot de technische details van de te verstrekken 
gegevens en het toekomstige gebruik daarvan. In plaats van de onpraktische doorgifte van 
gegevens bij elke wijziging van een product, wordt een jaarlijkse melding voorgesteld.
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Amendement 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten. De producenten 
en importeurs delen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 
mee wanneer de samenstelling van een 
product zodanig wordt gewijzigd dat de 
krachtens dit artikel verstrekte informatie 
moet worden aangepast. De krachtens dit 
artikel vereiste informatie moet worden 
verstrekt alvorens een nieuw of gewijzigd 
tabaksproduct in de handel wordt gebracht.

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten. De producenten 
en importeurs voeren proeven uit en 
brengen verslag uit aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten in verband 
met de hoeveelheden schadelijke en 
mogelijk schadelijke bestanddelen 
(HPHC's) op basis van de in bijlage I bis 
vastgestelde lijst. Binnen de in artikel 25 
genoemde termijnen voor omzetting 
voeren de producenten of importeurs 
proeven uit en brengen zij verslag uit 
inzake elk van de bestanddelen die 
worden genoemd in de ingekorte lijst die 
is opgenomen in bijlage I ter.
De producenten en importeurs delen de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten ook mee wanneer de 
samenstelling van een product zodanig 
wordt gewijzigd dat de krachtens dit artikel 
verstrekte informatie moet worden 
aangepast. De krachtens dit artikel vereiste 
informatie moet worden verstrekt alvorens 
een nieuw of gewijzigd tabaksproduct in de 
handel wordt gebracht.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op de leidraad voor de industrie die de Amerikaanse Food and 
Drug Administration in maart 2012 heeft opgesteld, met betrekking tot de manier waarop en 
binnen welke termijnen de hoeveelheden schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen 



PE510.714v01-00 34/71 AM\935757NL.doc

NL

(HPHC's) moeten worden gemeld.

Amendement 420
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten. De producenten 
en importeurs delen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 
mee wanneer de samenstelling van een 
product zodanig wordt gewijzigd dat de 
krachtens dit artikel verstrekte informatie 
moet worden aangepast. De krachtens dit 
artikel vereiste informatie moet worden 
verstrekt alvorens een nieuw of gewijzigd 
tabaksproduct in de handel wordt gebracht.

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten om elk 
jaar bij hun bevoegde autoriteiten een lijst 
in te dienen van alle ingrediënten, met 
opgave van de hoeveelheden, die voor de 
productie van die tabaksproducten worden 
gebruikt, opgesplitst naar merk en type, 
alsmede van hun emissies en gehalten. De 
producenten en importeurs delen de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten ook mee wanneer de 
samenstelling van een product zodanig 
wordt gewijzigd dat de krachtens dit artikel 
verstrekte informatie moet worden 
aangepast. De krachtens dit artikel vereiste 
informatie moet worden verstrekt alvorens 
een nieuw of gewijzigd tabaksproduct in de 
handel wordt gebracht.

Or. cs

Amendement 421
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten, 
nicotinehoudende producten en voor 
roken bestemde kruidenproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
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die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten. De producenten 
en importeurs delen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 
mee wanneer de samenstelling van een 
product zodanig wordt gewijzigd dat de 
krachtens dit artikel verstrekte informatie 
moet worden aangepast. De krachtens dit 
artikel vereiste informatie moet worden 
verstrekt alvorens een nieuw of gewijzigd 
tabaksproduct in de handel wordt gebracht.

van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten. De producenten 
en importeurs delen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 
mee wanneer de samenstelling van een 
product zodanig wordt gewijzigd dat de 
krachtens dit artikel verstrekte informatie 
moet worden aangepast. De krachtens dit 
artikel vereiste informatie moet worden 
verstrekt alvorens een nieuw of gewijzigd 
tabaksproduct in de handel wordt gebracht.

Or. el

Motivering

Om de gezondheid van alle consumenten doeltreffender te beschermen en te voorkomen dat 
sommige producten in vergelijking met andere een discriminerende behandeling krijgen, 
moeten dezelfde voorschriften gelden voor nicotinehoudende producten en voor roken 
bestemde kruidenproducten.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het onderzoeken van de 
ingrediënten van tabaksproducten gaan 
de lidstaten met prioriteit na of 
maatregelen uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH) of 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
moeten worden genomen. Op basis van dit 
onderzoek en met inachtneming van het 
voorzorgsbeginsel dienen de lidstaten bij 
het Agentschap voor chemische stoffen 
wetenschappelijke dossiers in 
overeenkomstig met name artikel 59, lid 3, 
en artikel 69, lid 4, van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 en artikel 37, lid 1, van 
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Verordening (EG) 1272/2008. De lidstaten 
brengen aan de Commissie regelmatig 
verslag uit over de maatregelen die zij met 
betrekking tot ingrediënten van 
tabaksproducten hebben onderzocht en 
over de stappen die zij op deze basis reeds 
hebben gezet. De Commissie publiceert 
om de drie jaar een verslag over de 
vorderingen die met betrekking tot deze 
taak van de lidstaten zijn gemaakt.

Or. de

Motivering

Met betrekking tot de ingrediënten van tabaksproducten (met inbegrip van tabaksbladeren) 
moet prioritair worden onderzocht of het noodzakelijk is om risicobeheersmaatregelen uit 
hoofde van de REACH- of de CLP-verordening te nemen. De lidstaten moeten zo nodig 
dossiers en/of voorstellen opstellen en deze in het kader van de daartoe vastgestelde 
procedures bij het Agentschap indienen (met name om een stof aan de kandidaat- en 
vervolgens de autorisatielijst toe te voegen of om op Europees niveau beperkingen in te 
voeren).

Amendement 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de lijst gaat een verklaring waarin 
wordt uiteengezet waarom die 
ingrediënten aan die tabaksproducten 
worden toegevoegd. De lijst vermeldt hun 
status, met name of de ingrediënten zijn 
geregistreerd krachtens Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH), 
en hun indeling in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 

Schrappen
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etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels. Bij de lijst gaan tevens de voor 
de producent of de importeur beschikbare 
toxicologische gegevens betreffende die 
ingrediënten in verbrande en onverbrande 
vorm, naar gelang van het geval, waarbij 
inzonderheid de gevolgen daarvan voor de 
gezondheid van de consument worden 
vermeld en mogelijke verslavende effecten 
in aanmerking worden genomen. De lijst 
wordt opgesteld in afnemende volgorde 
naar gewicht van de respectieve 
ingrediënten van het product. Behalve 
voor teer, nicotine en koolmonoxide en 
voor de in artikel 4, lid 4, bedoelde 
emissies vermelden de producenten en 
importeurs de gebruikte meetmethoden.
De lidstaten kunnen voorts eisen dat de 
producenten en importeurs andere door 
de bevoegde nationale autoriteiten voor te 
schrijven metingen uitvoeren om de 
gevolgen van stoffen voor de gezondheid 
na te gaan, onder meer rekening houdend 
met de verslavendheid en toxiciteit ervan.

Or. en

Amendement 424
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de lijst gaat een verklaring waarin 
wordt uiteengezet waarom die ingrediënten 
aan die tabaksproducten worden 
toegevoegd. De lijst vermeldt hun status, 
met name of de ingrediënten zijn 
geregistreerd krachtens Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH), 

Bij de lijst gaat een verklaring waarin 
wordt uiteengezet waarom die ingrediënten 
aan die tabaksproducten worden 
toegevoegd. Bij de lijst gaan tevens de 
voor de producent of de importeur 
beschikbare toxicologische gegevens 
betreffende die ingrediënten van het 
tabaksproduct in verbrande en 
onverbrande vorm, naar gelang van het 
geval, waarbij inzonderheid de gevolgen 
daarvan voor de gezondheid van de 
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en hun indeling in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels. Bij de lijst gaan tevens de voor 
de producent of de importeur beschikbare 
toxicologische gegevens betreffende die 
ingrediënten in verbrande en onverbrande 
vorm, naar gelang van het geval, waarbij 
inzonderheid de gevolgen daarvan voor de 
gezondheid van de consument worden 
vermeld en mogelijke verslavende effecten 
in aanmerking worden genomen. De lijst 
wordt opgesteld in afnemende volgorde 
naar gewicht van de respectieve 
ingrediënten van het product. Behalve voor 
teer, nicotine en koolmonoxide en voor de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde emissies 
vermelden de producenten en importeurs 
de gebruikte meetmethoden. De lidstaten 
kunnen voorts eisen dat de producenten 
en importeurs andere door de bevoegde 
nationale autoriteiten voor te schrijven 
metingen uitvoeren om de gevolgen van 
stoffen voor de gezondheid na te gaan, 
onder meer rekening houdend met de 
verslavendheid en toxiciteit ervan.

consument worden vermeld en mogelijke 
verslavende effecten in aanmerking 
worden genomen. De lijst wordt opgesteld 
in afnemende volgorde naar gewicht van 
de respectieve ingrediënten van het 
product. Behalve voor teer, nicotine en 
koolmonoxide van sigaretten en voor de in 
artikel 4, lid 4, bedoelde emissies 
vermelden de producenten en importeurs 
de gebruikte meetmethoden.

Or. de

Motivering

De vermelding van de registratie van een stof uit hoofde van REACH en van de indeling 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 heeft geen meerwaarde voor de beoordeling 
van de inherente toxiciteit van het uiteindelijke tabaksproduct. Bij ontstentenis van een 
duidelijk geharmoniseerd en gereguleerd wetenschappelijk kader mag de lidstaten niet de 
mogelijkheid worden gegeven om andere testprocedures met betrekking tot de verslavende 
werking en de toxiciteit in te voeren.

Amendement 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de lijst gaat een verklaring waarin 
wordt uiteengezet waarom die ingrediënten 
aan die tabaksproducten worden 
toegevoegd. De lijst vermeldt hun status, 
met name of de ingrediënten zijn 
geregistreerd krachtens Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 inzake 
de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH), en hun 
indeling in de zin van Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels. Bij de 
lijst gaan tevens de voor de producent of de 
importeur beschikbare toxicologische 
gegevens betreffende die ingrediënten in 
verbrande en onverbrande vorm, naar 
gelang van het geval, waarbij inzonderheid 
de gevolgen daarvan voor de gezondheid 
van de consument worden vermeld en 
mogelijke verslavende effecten in 
aanmerking worden genomen. De lijst 
wordt opgesteld in afnemende volgorde 
naar gewicht van de respectieve 
ingrediënten van het product. Behalve voor 
teer, nicotine en koolmonoxide en voor de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde emissies 
vermelden de producenten en importeurs 
de gebruikte meetmethoden. De lidstaten 
kunnen voorts eisen dat de producenten en 
importeurs andere door de bevoegde 
nationale autoriteiten voor te schrijven 
metingen uitvoeren om de gevolgen van 
stoffen voor de gezondheid na te gaan, 
onder meer rekening houdend met de 
verslavendheid en toxiciteit ervan.

Bij de lijst gaat een verklaring waarin 
wordt uiteengezet waarom die ingrediënten 
aan die tabaksproducten worden 
toegevoegd. De lijst vermeldt hun status, 
met name of de ingrediënten zijn 
geregistreerd krachtens Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 inzake 
de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH), en hun 
indeling in de zin van Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels. Bij de 
lijst gaan tevens de voor de producent of de 
importeur beschikbare toxicologische 
gegevens betreffende die ingrediënten in 
verbrande en onverbrande vorm, naar 
gelang van het geval, waarbij inzonderheid 
de gevolgen daarvan voor de gezondheid 
van de consument worden vermeld en 
mogelijke verslavende effecten in 
aanmerking worden genomen. De lijst 
wordt opgesteld in afnemende volgorde 
naar gewicht van de respectieve 
ingrediënten van het product. Fabrikanten 
en importeurs van tabaksproducten 
moeten de lijst van ingrediënten en alle 
hierboven genoemde daarbij te voegen 
informatie binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn 
indienen. De lidstaten leggen sancties op
aan fabrikanten en importeurs van 
tabaksproducten die de lijst en de daarbij 
te voegen informatie niet binnen de 
gestelde termijn indienen. Behalve voor 
teer, nicotine en koolmonoxide en voor de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde emissies 
vermelden de producenten en importeurs 
de gebruikte meetmethoden. De lidstaten 
kunnen voorts eisen dat de producenten en 
importeurs andere door de bevoegde 
nationale autoriteiten voor te schrijven 
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metingen uitvoeren om de gevolgen van 
stoffen voor de gezondheid na te gaan, 
onder meer rekening houdend met de 
verslavendheid en toxiciteit ervan.

Or. de

Motivering

Opdat de fabrikanten van tabaksproducten het indienen van de lijst niet onbeperkt kunnen 
uitstellen, moet een termijn worden vastgesteld. In het geval van niet-inachtneming van de 
termijn moeten de lidstaten sancties kunnen opleggen.

Amendement 426
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verspreiden de krachtens 
lid 1 verstrekte informatie via een voor het 
publiek toegankelijke website. De lidstaten 
houden daarbij naar behoren rekening met 
de noodzaak om fabrieksgeheimen te 
beschermen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. cs

Amendement 427
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verspreiden de krachtens 
lid 1 verstrekte informatie via een voor het 
publiek toegankelijke website. De lidstaten 
houden daarbij naar behoren rekening met 
de noodzaak om fabrieksgeheimen te 
beschermen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. en

Motivering

In dit amendement wordt verhelderd dat een openbaar toegankelijke website voldoende is 
voor dit doeleinde; de lidstaten hoeven geen volledig nieuwe website op te zetten.

Amendement 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandelingen het formaat voor 
de indiening en verspreiding van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde informatie vast en 
werkt dat zo nodig bij. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
21 bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandelingen het formaat voor 
de indiening en verspreiding van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde informatie vast en 
werkt dat zo nodig bij. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. de
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Amendement 430
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs tot het indienen van de hen 
ter beschikking staande interne en externe 
studies met betrekking tot de markt en de 
voorkeuren van verschillende groepen 
consumenten, inclusief jongeren, inzake 
ingrediënten en emissies. De lidstaten 
verplichten de producenten en importeurs 
ook om verslag uit te brengen over het 
verkoopvolume per product, opgegeven in 
aantallen of kilogram en per lidstaat, op 
jaarbasis vanaf het gehele kalenderjaar 
dat volgt op dat van de inwerkingtreding 
van deze richtlijn. De lidstaten 
verstrekken alternatieve of aanvullende 
verkoopgegevens, naargelang van het 
geval, om te waarborgen dat de krachtens 
dit lid verlangde informatie over 
verkoopvolumes betrouwbaar en volledig 
is.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het is niet duidelijk waarvoor de informatie in de toekomst zal worden gebruikt.

Amendement 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verplichten de producenten Schrappen
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en importeurs tot het indienen van de hen 
ter beschikking staande interne en externe 
studies met betrekking tot de markt en de 
voorkeuren van verschillende groepen 
consumenten, inclusief jongeren, inzake 
ingrediënten en emissies. De lidstaten 
verplichten de producenten en importeurs 
ook om verslag uit te brengen over het 
verkoopvolume per product, opgegeven in 
aantallen of kilogram en per lidstaat, op 
jaarbasis vanaf het gehele kalenderjaar 
dat volgt op dat van de inwerkingtreding 
van deze richtlijn. De lidstaten 
verstrekken alternatieve of aanvullende 
verkoopgegevens, naargelang van het 
geval, om te waarborgen dat de krachtens 
dit lid verlangde informatie over 
verkoopvolumes betrouwbaar en volledig 
is.

Or. de

Amendement 432
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs tot het indienen van de hen 
ter beschikking staande interne en externe 
studies met betrekking tot de markt en de 
voorkeuren van verschillende groepen 
consumenten, inclusief jongeren, inzake 
ingrediënten en emissies. De lidstaten 
verplichten de producenten en importeurs 
ook om verslag uit te brengen over het 
verkoopvolume per product, opgegeven in 
aantallen of kilogram en per lidstaat, op 
jaarbasis vanaf het gehele kalenderjaar dat 
volgt op dat van de inwerkingtreding van 
deze richtlijn. De lidstaten verstrekken 
alternatieve of aanvullende 
verkoopgegevens, naargelang van het 

4. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs om verslag uit te brengen 
over het verkoopvolume per product, 
opgegeven in aantallen of kilogram en per 
lidstaat, op jaarbasis vanaf het gehele 
kalenderjaar dat volgt op dat van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn. De 
lidstaten verstrekken alternatieve of 
aanvullende verkoopgegevens, naargelang 
van het geval, om te waarborgen dat de 
krachtens dit lid verlangde informatie over 
verkoopvolumes betrouwbaar en volledig 
is. De lidstaten mogen operationele 
samenvattingen verlangen van de door 
producenten verrichte marktonderzoeken 
voor de introductie van nieuwe producten, 
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geval, om te waarborgen dat de krachtens 
dit lid verlangde informatie over 
verkoopvolumes betrouwbaar en volledig 
is.

met vermelding van de beoogde 
doelgroepen en commerciële 
doelstellingen, met name met betrekking 
tot jongeren.

Or. es

Amendement 433
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs tot het indienen van de hen 
ter beschikking staande interne en externe 
studies met betrekking tot de markt en de 
voorkeuren van verschillende groepen 
consumenten, inclusief jongeren, inzake 
ingrediënten en emissies. De lidstaten 
verplichten de producenten en importeurs 
ook om verslag uit te brengen over het 
verkoopvolume per product, opgegeven in 
aantallen of kilogram en per lidstaat, op 
jaarbasis vanaf het gehele kalenderjaar dat 
volgt op dat van de inwerkingtreding van 
deze richtlijn. De lidstaten verstrekken 
alternatieve of aanvullende 
verkoopgegevens, naargelang van het 
geval, om te waarborgen dat de krachtens 
dit lid verlangde informatie over 
verkoopvolumes betrouwbaar en volledig 
is.

4. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs tot het indienen van de hen 
ter beschikking staande interne en externe 
studies met betrekking tot de markt en de 
voorkeuren van verschillende groepen 
consumenten, inclusief jongeren, inzake 
ingrediënten en emissies. De lidstaten 
verplichten de producenten en importeurs 
ook om verslag uit te brengen over het 
verkoopvolume per product, opgegeven in 
aantallen of kilogram en per lidstaat, op 
jaarbasis vanaf het gehele kalenderjaar dat 
volgt op dat van de inwerkingtreding van 
deze richtlijn. De lidstaten verstrekken 
alternatieve of aanvullende 
verkoopgegevens, naargelang van het 
geval, om te waarborgen dat de krachtens 
dit lid verlangde informatie over 
verkoopvolumes betrouwbaar en volledig 
is. Ingrediënten worden in alle lidstaten 
op uniforme wijze gedefinieerd aan de 
hand van een duidelijke lijst die alle 
lidstaten gebruiken.

Or. fi

Amendement 434
Theodoros Skylakakis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs tot het indienen van de hen 
ter beschikking staande interne en externe 
studies met betrekking tot de markt en de 
voorkeuren van verschillende groepen 
consumenten, inclusief jongeren, inzake 
ingrediënten en emissies. De lidstaten 
verplichten de producenten en importeurs 
ook om verslag uit te brengen over het 
verkoopvolume per product, opgegeven in 
aantallen of kilogram en per lidstaat, op 
jaarbasis vanaf het gehele kalenderjaar dat 
volgt op dat van de inwerkingtreding van 
deze richtlijn. De lidstaten verstrekken 
alternatieve of aanvullende 
verkoopgegevens, naargelang van het 
geval, om te waarborgen dat de krachtens 
dit lid verlangde informatie over 
verkoopvolumes betrouwbaar en volledig 
is.

4. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs tot het indienen van de hen 
ter beschikking staande interne en externe 
studies met betrekking tot de markt en de 
voorkeuren van verschillende groepen 
consumenten, inclusief jongeren en 
verstokte zware rokers, inzake 
ingrediënten en emissies. De lidstaten 
verplichten de producenten en importeurs 
ook om verslag uit te brengen over het 
verkoopvolume per product, opgegeven in 
aantallen of kilogram en per lidstaat, op 
jaarbasis vanaf het gehele kalenderjaar dat 
volgt op dat van de inwerkingtreding van 
deze richtlijn. De lidstaten verstrekken 
alternatieve of aanvullende 
verkoopgegevens, naargelang van het 
geval, om te waarborgen dat de krachtens 
dit lid verlangde informatie over 
verkoopvolumes betrouwbaar en volledig 
is.

Or. el

Motivering

Een deel van deze studies moet zich niet alleen richten op jongeren maar ook op verstokte 
rokers.

Amendement 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle gegevens en informatie die 
krachtens dit artikel moeten worden 
verstrekt aan of door de lidstaten, worden 
verstrekt in elektronische vorm. De 

Schrappen
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lidstaten slaan de informatie elektronisch 
op en zorgen ervoor dat de Commissie er 
te allen tijde toegang toe heeft. Andere 
lidstaten hebben op gemotiveerd verzoek 
toegang tot die informatie. De lidstaten en 
de Commissie waarborgen dat 
fabrieksgeheimen en andere 
vertrouwelijke informatie vertrouwelijk 
worden behandeld.

Or. en

Amendement 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle gegevens en informatie die 
krachtens dit artikel moeten worden 
verstrekt aan of door de lidstaten, worden 
verstrekt in elektronische vorm. De 
lidstaten slaan de informatie elektronisch 
op en zorgen ervoor dat de Commissie er 
te allen tijde toegang toe heeft. Andere 
lidstaten hebben op gemotiveerd verzoek 
toegang tot die informatie. De lidstaten en 
de Commissie waarborgen dat 
fabrieksgeheimen en andere 
vertrouwelijke informatie vertrouwelijk 
worden behandeld.

Schrappen

Or. de

Amendement 437
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle gegevens en informatie die 
krachtens dit artikel moeten worden 
verstrekt aan of door de lidstaten, worden 
verstrekt in elektronische vorm. De 
lidstaten slaan de informatie elektronisch 
op en zorgen ervoor dat de Commissie er 
te allen tijde toegang toe heeft. Andere 
lidstaten hebben op gemotiveerd verzoek
toegang tot die informatie. De lidstaten en 
de Commissie waarborgen dat 
fabrieksgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie vertrouwelijk worden 
behandeld.

5. Alle gegevens en informatie die 
krachtens dit artikel moeten worden 
verstrekt aan of door de lidstaten, worden 
verstrekt in elektronische vorm. De 
lidstaten slaan de informatie elektronisch 
op. De Commissie en andere lidstaten 
hebben toegang tot die informatie. De 
lidstaten en de Commissie waarborgen dat 
fabrieksgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie vertrouwelijk worden 
behandeld.

Or. cs

Amendement 438
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichting om gegevens over 
emissies te verkrijgen geldt niet voor 
andere tabaksproducten, omdat hiervoor 
thans geen meetmethoden bestaan.

Or. de

Amendement 439
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Fabrikanten van andere 
tabaksproducten als sigaretten en 
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shagtabak zijn vrijgesteld van het vereiste 
om informatie over emissies en gehaltes te 
verstrekken, totdat op het niveau van de 
Unie desbetreffende meetmethoden zijn 
ontwikkeld.

Or. de

Motivering

Volgens overweging 31 van Richtlijn 2001/37/EG moeten voor andere tabaksproducten dan 
sigaretten op communautair niveau normen en meetmethoden worden ontwikkeld. De 
Commissie werd om uitwerking van passende voorstellen verzocht. Tot dusver zijn er op dit 
gebied geen vorderingen gemaakt.

Amendement 440
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten mogen een evenredige 
vergoeding aanrekenen voor 
gepersonaliseerde geneesmiddelen die 
nodig zijn voor patiënten die lijden aan 
ziekten zoals kanker, ademhalingsziekten, 
hart- en vaatziekten en zeldzame ziekten,
die krachtens dit artikel bij hen worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Tabaksproducten anders dan 
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sigaretten worden niet onderworpen aan 
de bepalingen van dit artikel, zolang de 
meetmethoden die op communautair 
niveau worden gehanteerd volgens artikel 
4, lid 4 bis, niet zijn vastgesteld.

Or. it

(Zie Richtlijn 2001/37/EG, overweging 31.)

Amendement 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

Schrappen

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang 
zijn, niet verbieden, zolang de additieven 
niet resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.
De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde 
van dit lid worden genomen.

Or. en

Amendement 444
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden de productie en 
verkoop van alle tabaksproducten.
Bovendien worden alle subsidies op de 
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tabaksproductie afgeschaft.
Intussen worden alle inkomsten afkomstig 
van de productie en verkoop van
tabaksproducten rechtstreeks besteed aan 
gezondheidszorg en 
voorlichtingscampagnes om jonge burgers 
te informeren over de ernstige 
gezondheidsrisico's van roken.

Or. en

Motivering

Asbest is in enkele lidstaten verboden omdat het één kankerverwekkend element (zeer gevaar 
voor de gezondheid) bevat. Indien tabaksproducten meer dan 70 van dergelijke elementen 
bevatten, moet roken zo snel mogelijk verboden worden. Het is hypocriet om omvangrijke 
belastinginkomsten uit de verkoop van tabaksproducten te genereren en tegelijkertijd 
tabaksproducten stapsgewijs te verbieden door middel van richtlijnen zoals deze.

Amendement 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

1. Tabaksproducten mogen uitsluitend 
additieven bevatten die in bijlage I bis zijn 
vermeld.
2. De volgende additieven mogen niet in 
bijlage I bis worden opgenomen:
a) stoffen die de verslavende of toxische 
werking versterken;
b) vitaminen en andere additieven die de 
indruk wekken dat een tabaksproduct 
gezondheidsvoordelen biedt of minder 
gezondheidsrisico's oplevert;
c) cafeïne en taurine en andere additieven 
en stimulerende chemische verbindingen 
die in verband worden gebracht met 
energie en vitaliteit;
d) additieven die emissies kleuren.
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3. Additieven die tabaksproducten een 
kenmerkend aroma kunnen verschaffen, 
mogen niet worden gebruikt in:
a) sigaretten;
b) shagtabak;
c) rookloze tabaksproducten, met 
uitzondering van snuiftabak;
d) bestanddelen, zoals filters, papier, 
verpakkingen, capsules of kleefstoffen, 
van niet onder a), b) of c) vallende 
tabaksproducten.
Het gebruik van alle technische 
elementen die de smaak of de intensiteit 
van de rook kunnen wijzigen, is verboden.
4. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot aanvulling of wijziging van bijlage I 
bis. De Commissie kan daarbij voor alle 
of voor bepaalde groepen 
tabaksproducten voorwaarden of 
beperkingen vaststellen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het toepassingsgebied, 
maximumgehalten, maximale 
concentraties of zuiverheidscriteria.
Hierbij baseert zij zich op adviezen van de 
Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid en houdt zij rekening 
met Verordening (EG) nr. 1907/2006.
5. De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten die 
additieven bevatten die niet in bijlage I bis 
zijn opgenomen.

Or. de

Motivering

In zijn resolutie 2007/2105/INI heeft het Parlement reeds aangedrongen op de invoering van 
een procedure voor de toelating van tabaksadditieven. Een gemeenschappelijke lijst van 
toegestane additieven zorgt voor rechtszekerheid over de vraag welke stoffen in 
tabaksproducten mogen worden gebruikt. Dit amendement vereist een schrapping van de 
overige leden van artikel 6 van het Commissievoorstel.
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Amendement 446
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

Schrappen

Or. cs

Amendement 447
Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

Schrappen

Or. en

Amendement 448
Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

Schrappen

Or. pl



AM\935757NL.doc 53/71 PE510.714v01-00

NL

Motivering

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

Amendement 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

Schrappen

Or. de

Amendement 450
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

Schrappen

Or. en

Amendement 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

Het gebruik van additieven in andere 
tabaksproducten dan de in bijlage I 
bedoelde producten en in tabaksproducten 
die in deze bijlage worden genoemd maar 
die niet overeenkomstig de in de bijlage 
neergelegde voorwaarden worden 
gebruikt, is verboden. In bijlage I worden 
alleen stoffen opgenomen die niet voldoen 
aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008, en die bij 
verbranding niet resulteren in dergelijke 
stoffen. Bijlage I mag geen aroma's of 
ingrediënten bevatten die de smaak 
versterken. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde 
bijlage I vast te stellen en te wijzigen.

Or. en

Motivering

Het is te beperkt om alleen het gebruik van additieven die een "kenmerkend aroma" hebben, 
te beperken. Alleen additieven die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd, zouden in tabaksproducten 
toegelaten moeten worden. Alle gevaarlijke stoffen (als zodanig of bij verbranding), alle 
aroma's en alle additieven die de smaak versterken, zouden hiervan uitgesloten moeten 
worden. Dit laatstgenoemde volgt de WHO-richtlijnen, waarin staat dat partijen ingrediënten 
die mogen worden gebruikt om de smaak in tabaksproducten te versterken, moeten reguleren 
door het gebruik ervan te verbieden of te beperken.

Amendement 452
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 

De lidstaten verbieden het gebruik van de
in bijlage ... bij deze richtlijn omschreven
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kenmerkend aroma. aroma's en geur- en smaakstoffen.

De lidstaten mogen de toevoeging van 
menthol aan tabaksproducten niet 
verbieden.

Or. en

Motivering

De opstelling van een negatieve lijst op EU-niveau zou een aanvaardbare stap vooruit zijn.
Mentholsigaretten zijn in Hongarije al heel lang in de handel en worden daar als traditionele 
sigaretten beschouwd.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van sigaretten en shagtabak met 
een kenmerkend aroma die als zodanig 
worden gepresenteerd.

Or. en

Motivering

Sigaretten mogen bepaalde additieven bevatten, maar wie bepaalt wat een "kenmerkend 
aroma" is? Het voornaamste probleem is hier dat tabaksproducten niet in de handel worden 
gebracht als producten met een kenmerkend aroma.

Amendement 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met
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kenmerkend aroma. additieven die een aroma verlenen of 
verspreiden dat niet overwegend tabak is, 
overeenkomstig de bepalingen van lid 2.

Or. es

Motivering

Deze richtlijn heeft ten doel specifieke vruchten-, kruiden- of specerijenaroma's te verbieden.
Derhalve moet het voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot het verbod op het 
gebruik van additieven die essentieel zijn voor de differentiëring van het eindproduct worden 
verduidelijkt, mits deze additieven niet de oorzaak zijn van het feit dat in het eindproduct het 
overheersende aroma verschilt van het tabaks- of mentholaroma.

Amendement 455
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten die 
additieven bevatten die een kenmerkend 
aroma verspreiden dat geen tabaksaroma 
is.

Or. es

Amendement 456
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma alsook additieven die 
bedoeld zijn om na de vervaardiging van 
het tabaksproduct te worden toegevoegd, 
bijvoorbeeld door de consument.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is geïnspireerd op een brief van de Europese Vereniging van artsen (CPME)

Amendement 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma; daartoe zullen de 
lidstaten het gebruik van additieven die de 
aantrekkelijkheid, toxiciteit en/of 
verslavende werking van tabaksproducten 
kunnen vergroten, waaronder fruit, 
specerijen, kruiden, alcohol, kandij, 
menthol, vanille, suiker en zoetstoffen, 
verbieden.

Or. en

Amendement 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma, wanneer 
wetenschappelijk onderzoek eenduidig 
heeft bewezen dat het desbetreffende 
additief de toxiciteit van het product of de 
verslavende werking ervan verhoogt.

Or. pl
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Motivering

Het gebruik van kenmerkende aroma's mag niet worden verboden, zolang niet is bewezen dat 
zij de schadelijkheid van een tabaksproduct verhogen. Alle tabaksproducten zijn schadelijk 
voor de gezondheid ongeacht hun aroma en smaak, men mag dus één bepaald product niet 
verbieden zonder gegronde reden.

Amendement 459
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het op de EU-markt
in de handel brengen van tabaksproducten 
met een kenmerkend aroma.

Or. el

Amendement 460
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend zoet en kandij-achtig aroma.

Or. en

Amendement 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel De lidstaten verbieden het in de handel 
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brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

brengen van voor roken bestemde 
tabaksproducten met een kenmerkend 
aroma.

Or. en

Motivering

Aroma's zijn een vast ingrediënt van rookloze tabaksproducten en worden gebruikt in 70% 
van de producten maar in slechts 5% van de sigaretten. Rookloze tabaksproducten zijn een 
alternatief voor sigaretten die een veel lager risico met zich meebrengen en het is van belang 
ervoor te zorgen dat rookloze tabaksproducten niet worden benadeeld ten opzichte van 
sigaretten en dat rokers worden gestimuleerd om over te schakelen. Gezien het lage 
percentage rokers en rookgerelateerde ziekten in Zweden, dat grotendeels kan worden 
toegeschreven aan het feit dat tabak voor oraal gebruik alleen in Zweden verkrijgbaar is, zou 
het verkeerd zijn als de EU wijzigingen in de regelgeving zou vaststellen die van toepassing 
zijn op tabak voor oraal gebruik indien de Zweedse regering hiertegen is, vooral omdat er 
geen enkel bewijs is dat hier een gunstig effect van uitgaat en de uitgesproken 
gezondheidsvoordelen die in Zweden uit het gebruik van tabak voor oraal gebruik 
voortvloeien, er eerder door worden ondergraven.

Amendement 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang 
zijn, niet verbieden, zolang de additieven 
niet resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 6, lid 1.

Amendement 463
Milan Cabrnoch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden.

Or. cs

Amendement 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden.

Or. pl

Amendement 465
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 

De lidstaten mogen additieven gebruiken
die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn.
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resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

Or. en

Amendement 466
Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang 
zijn, niet verbieden, zolang de additieven 
niet resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven niet verbieden.

Or. en

Amendement 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van suiker 
of andere additieven die voor de 
vervaardiging van tabaksproducten van 
wezenlijk belang zijn, niet verbieden.

Or. es

Motivering

Deze richtlijn moet geen ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de Europese 
tabaksproductie; daarom is het noodzakelijk om in de toekomst het gebruik van ingrediënten, 
zoals suiker, die voor de productie van wezenlijk belang zijn, te waarborgen, aangezien de 
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eliminatie daarvan het in de handel brengen van de soort Burley onmogelijk zou maken, 
waardoor veel bedrijven in hun voortbestaan zouden worden bedreigd.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van
ingrediënten die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet beperken of verbieden, zolang het 
gebruik van deze ingrediënten niet
resulteert in een product met een 
kenmerkend aroma.

Or. it

Motivering

De term ingrediënt blijkt geschikter om te verwijzen naar de vervaardiging van 
tabaksproducten.

Amendement 469
Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven, zoals suiker, die voor de 
vervaardiging van tabaksproducten van 
wezenlijk belang zijn, niet verbieden.

Or. pl



AM\935757NL.doc 63/71 PE510.714v01-00

NL

Motivering

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

Amendement 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden.

Or. de

Amendement 471
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn,
zoals suiker, niet verbieden.

Or. en
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Motivering

Door "suiker" expliciet in de tekst te vermelden als voorbeeld van een voor de vervaardiging 
van tabaksproducten noodzakelijk additief ontstaat er een duidelijker situatie en wordt 
tabaksproducenten een garantie gegeven. Met het voorgestelde amendement wordt duidelijk 
dat toevoeging van suiker tijdens het productieproces toegestaan blijft, hetgeen voor bepaalde 
tabakssoorten (zoals Burley) absoluut noodzakelijk is. Dit heeft te maken met het feit dat deze 
soorten hun suikergehalte tijdens het droogproces kwijtraken, terwijl dat bij andere soorten 
zoals Virginia niet het geval is.

Amendement 472
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
ingrediënten die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang het gebruik van 
deze ingrediënten niet resulteert in een 
product met een kenmerkend aroma.

Or. de

Motivering

Het amendement vloeit voort uit de schrapping van de definitie van "additief" in artikel 2, 
definitie 2.

Amendement 473
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
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kenmerkend aroma. kenmerkend aroma. Daarentegen 
verplichten de lidstaten zich ertoe de 
aanwezigheid van zogenoemde essentiële 
aroma's, bijvoorbeeld suikers die 
schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals 
fructose en glucose, zo veel mogelijk te 
verminderen.

Or. fr

Motivering

In samenhang met het in punt 17 b (nieuw) ingediende amendement inzake geïnverteerde 
suikers die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Tabaksdeskundigen zijn namelijk van 
mening dat dit soort toegevoegde suikers zorgen voor een groot deel van de vorming van 
formaldehyde in sigarettenrook, dat door het International Agency for Research on Cancer 
sinds 2009 wordt aangemerkt als kankerverwekkende stof.

Amendement 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma of dat secundaire 
negatieve gevolgen heeft voor 
consumenten.

Or. en

Amendement 475
Marit Paulsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

Met uitzondering van de in artikel 15 
genoemde producten mogen de lidstaten 
het gebruik van additieven die voor de 
vervaardiging van tabaksproducten van 
wezenlijk belang zijn, niet verbieden, 
zolang de additieven niet resulteren in een 
product met een kenmerkend aroma.

Or. en

Amendement 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
voor roken bestemde tabaksproducten van 
wezenlijk belang zijn, niet verbieden, 
zolang de additieven niet resulteren in een 
product met een kenmerkend aroma.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang 
zijn, niet verbieden, zolang de additieven 
niet resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
sigaretten en shagtabak van wezenlijk 
belang zijn, niet verbieden.
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Or. en

Motivering

Als een additief van wezenlijk belang is voor de vervaardiging van tabaksproducten, dan is 
het een noodzakelijk additief. De doelstelling van deze richtlijn is te voorkomen dat 
fabrikanten noodzakelijke additieven niet in hun producten gebruiken.

Amendement 478
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn,
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven in tabaksproducten niet 
goedkeuren indien deze producten:

– bijdragen aan de aantrekkelijkheid en 
smaak van tabaksproducten;
– verslavend zijn of bijdragen aan de 
verslavende werking van 
tabaksproducten;
– toxisch of kankerverwekkend zijn of als 
het vermoeden bestaat dat ze 
kankerverwekkend zijn.

Or. en

Amendement 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van Additieven die voor de vervaardiging van 
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additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
mogen in bijlage I worden opgenomen, 
zolang de additieven niet resulteren in een 
product met een aroma en geen verband 
houden met de aantrekkelijkheid van 
tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Commissaris voor Gezondheid Borg heeft herhaaldelijk verklaard dat tabak naar tabak moet 
smaken. Als zodanig kan geen enkel aroma worden beschouwd als zijnde van wezenlijk 
belang voor de vervaardiging van tabaksproducten. Alleen additieven die niet resulteren in 
een aroma en geen verband houden met de aantrekkelijkheid kunnen worden aangemerkt als 
zijnde van wezenlijk belang voor de vervaardiging van tabaksproducten.

Amendement 480
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde 
van dit lid worden genomen.

Schrappen

Or. cs

Amendement 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde 
van dit lid worden genomen.

Schrappen

Or. de
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Amendement 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde 
van dit lid worden genomen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 6, lid 1.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde 
van dit lid worden genomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement volgt logischerwijs uit het voorstel in artikel 6, lid 1, eerste alinea, van 
dezelfde auteurs, om een positieve lijst op te stellen.

Amendement 484
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde van 
dit lid worden genomen.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde van 
dit lid worden genomen. Om tot de 
beoogde harmonisatie te komen stelt de 
Commissie een eenduidige lijst op van 
verboden ingrediënten als bedoeld in deze 
alinea, waarbij de lidstaten bovendien 
verplicht zijn zich aan het gesteld in de 
alinea te binden, en wel zodanig dat de 
regelgeving strikter wordt.

Or. fi

Amendement 485
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen of een 
tabaksproduct binnen de werkingssfeer 
van lid 1 valt. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 21 bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandelingen uniforme regels 
vast met betrekking tot de procedures om 
uit te maken of een tabaksproduct binnen 
de werkingssfeer van lid 1 valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
21 bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

De Commissie zou de richtlijn eenzijdig fundamenteel kunnen wijzigen indien zij bevoegd is 
om dienaangaande gedelegeerde handelingen vast te stellen. De voorschriften betreffende de 
ingrediënten dienen veeleer te worden vastgesteld op basis van de medebeslissingsprocedure.
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Amendement 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen of een 
tabaksproduct binnen de werkingssfeer 
van lid 1 valt. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 21 bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandelingen uniforme regels 
vast met betrekking tot de procedures om 
uit te maken of een tabaksproduct binnen 
de werkingssfeer van lid 1 valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
21 bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Dit amendement volgt logischerwijs uit het voorstel in artikel 6, lid 1, eerste alinea, van 
dezelfde auteurs, om een positieve lijst op te stellen.


