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Ändringsförslag 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 376
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 

utgår
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cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 377
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 

utgår
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värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. cs

Ändringsförslag 378
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 379
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 380
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 

utgår
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standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

Detta är en väsentlig bestämmelse i direktivet och bör därför inte delegeras till 
kommissionen.

Ändringsförslag 381
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 

utgår



PE510.714v01-00 8/69 AM\935757SV.doc

SV

den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

Om kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter om högsta tillåtna värde skulle 
den ensidigt kunna ändra direktivet från grunden. Eventuella ändringar av högsta tillåtna 
värden bör därför hellre omfattas av medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 382
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. en
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Motivering

Artikel 3.3 innehåller väsentliga delar av direktivet och omfattas därför inte av 
tillämpningsområdet för delegerade akter.

Ändringsförslag 383
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. da

Ändringsförslag 384
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.

Or. de

Motivering

Högsta tillåtna värden för utsläpp från tobaksvaror är en väsentlig del av direktivet och bör 
därför fastställas av de båda medlagstiftarna, inte av kommissionen genom delegerade akter.

Ändringsförslag 385
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.
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där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.
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av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. it

Motivering

För de väsentliga delarna av direktivet är det ordinarie lagstiftningsförfarandet att föredra.

Ändringsförslag 387
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.

Or. de

Ändringsförslag 388
Andrés Perelló Rodríguez



AM\935757SV.doc 13/69 PE510.714v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.

Or. es

Motivering

Anpassning av högsta tillåtna utsläpp kan inte bara betraktas som en teknisk aspekt som kan 
lösas med delegerade akter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
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anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.

(Uppdelning av punkten i 3 och 3a för 
tydlighetens skull.)

Or. it

Ändringsförslag 390
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder där sådana finns 
och på grundval av vetenskapliga rön och 
de utsläpp som medlemsstaterna anmält, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna värdet 
för andra utsläpp från cigaretter och 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder där sådana finns 
och på grundval av vetenskapliga rön och 
de utsläpp som medlemsstaterna anmält, 
ska det ordinarie lagstiftningsförfarande 
tillämpas för att anta och anpassa det 
högsta tillåtna värdet för andra utsläpp från 
cigaretter och utsläpp från andra 
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utsläpp från andra tobaksvaror än cigaretter 
som på ett märkbart sätt höjer den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 
och kolmonoxid som anges i punkt 1.

tobaksvaror än cigaretter som på ett 
märkbart sätt höjer den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 
och kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. el

Motivering

Lagstiftning för att anpassa dessa tröskelvärden för utsläpp bör antas genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och inte genom att kommissionen ges befogenhet att anta delegerade 
akter.

Ändringsförslag 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder där sådana finns
och på grundval av vetenskapliga rön och 
de utsläpp som medlemsstaterna anmält, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna värdet 
för andra utsläpp från cigaretter och 
utsläpp från andra tobaksvaror än cigaretter 
som på ett märkbart sätt höjer den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder och på grundval 
av vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, får
kommissionen lämna förslag för att anta 
och anpassa det högsta tillåtna värdet för 
andra utsläpp från cigaretter och utsläpp 
från andra tobaksvaror än cigaretter som på 
ett märkbart sätt höjer den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 
och kolmonoxid som anges i punkt 1.
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och kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 392
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder där sådana finns 
och på grundval av vetenskapliga rön och 
de utsläpp som medlemsstaterna anmält, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna värdet 
för andra utsläpp från cigaretter och 
utsläpp från andra tobaksvaror än cigaretter 
som på ett märkbart sätt höjer den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 
och kolmonoxid som anges i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder där sådana finns 
och på grundval av vetenskapliga rön och 
de utsläpp som medlemsstaterna anmält, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna värdet 
för andra utsläpp från cigaretter och 
utsläpp från andra tobaksvaror än cigaretter 
som på ett märkbart sätt höjer den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 
och kolmonoxid som anges i punkt 1, om 
källan till de objektiva data som beslutet 
grundar sig på anges.

Or. es
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Ändringsförslag 393
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska fastställa högsta 
tillåtna värden för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter som har skadlig 
eller beroendeframkallande effekt, med 
hänsyn till internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns, och på 
grundval av vetenskapliga rön. 
Kommissionen ska också se till att det 
utarbetas registreringsmetoder för att 
dessa gränsvärden efterlevs. 
Medlemsstaterna får fastställa andra 
högsta tillåtna värden än de som 
kommissionen fastslagit om detta innebär 
ett starkare hälsoskydd för 
konsumenterna.

Or. da

Motivering

Utvecklingen av standarder för och kunskaper om de enskilda utsläppen har inte kommit 
särskilt långt och de enskilda medlemsstaterna har ofta inte tillräcklig kapacitet för att leda 
utvecklingen av den vetenskapliga dokumentationen när det gäller fastställande av 
gränsvärden. Dessutom är gränsvärden oftast harmoniserade inom EU. Att det saknas 
gemensamma gränsvärden för andra produkter än cigaretter kan dessutom ge upphov till en 
felaktig uppfattning bland användarna om att andra tobaksvaror inte är lika skadliga.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ges befogenhet att anta 
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delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anpassa de värden som avses i punkt 3:
a) till internationellt överenskomna 
standarder, om sådana finns, eller
b) om de vetenskapliga rönen visar att de 
på ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 
och kolmonoxid som anges i punkt 1. 

Or. it

Motivering

Uppdelning av punkten i 3 och 3a och omformulering av den andra delen för tydlighetens 
skull.

Ändringsförslag 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid från cigaretter ska mätas med 
hjälp av ISO-standard 4387 när det gäller 
tjära, ISO 10315 när det gäller nikotin 
och ISO 8454 när det gäller kolmonoxid.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 396
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende testlaboratorier som övervakas 
av behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna ska regelbundet 
kontrollera giltigheten hos de resultat som 
tobaksbolagen lämnar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är inspirerat av ett ståndpunktsdokument från European Society of 
Cardiology.

Ändringsförslag 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska uppmana ISO att ta 
fram en standard för mätning av 
polonium 210 i tobak.

Or. en

Motivering

Det finns redan en ISO-standard för att mäta aktivt polonium 210 i vatten (ISO 13161:2011). 
Det bör därför vara möjligt att med utgångspunkt från denna standard utveckla en standard 
för mätning av polonium 210 i tobak. Kommissionen bör således uppmana ISO att utveckla en 
sådan standard.

Ändringsförslag 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mätning som avses i punkt 1 ska 
utföras eller verifieras av 
provningslaboratorier som godkänts och 
övervakas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.

2. Den mätning som avses i punkt 1 ska 
utföras eller verifieras av oberoende
provningslaboratorier som godkänts och 
övervakas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.

Or. ro

Ändringsförslag 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna en förteckning över godkända 
laboratorier, med uppgift om vilka 
kriterier som används för godkännande 
och vilka metoder för övervakning som 
tillämpas, och uppdatera förteckningen 
vid varje ändring. Kommissionen ska 
offentliggöra förteckningen över 
godkända laboratorier som anmälts av 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna en förteckning över godkända 
laboratorier, med uppgift om vilka kriterier 
som används för godkännande och vilka 

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna en förteckning över godkända 
laboratorier, med uppgift om vilka kriterier 
som används för godkännande, vilken 
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metoder för övervakning som tillämpas, 
och uppdatera förteckningen vid varje 
ändring. Kommissionen ska offentliggöra
förteckningen över godkända laboratorier 
som anmälts av medlemsstaterna.

ekonomisk anknytning laboratorierna har
och vilka metoder för övervakning som 
tillämpas, och uppdatera förteckningen vid 
varje ändring. Medlemsstaterna ska se till 
att laboratoriernas oberoende ställning 
dokumenteras. Fler kontroller av 
laboratorierna kan utföras om 
kommissionen så önskar, och 
kommissionen kan besluta om eventuell 
uteslutning av laboratorier.
Kommissionen ska offentliggöra 
förteckningen över godkända laboratorier 
som anmälts av medlemsstaterna.

Or. da

Ändringsförslag 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 402
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 

utgår
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att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 403
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 404
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och 

utgår
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tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och
tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

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

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 406
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 3. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
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anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och kolmonoxid 
till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

ska tillämpas för att anpassa metoderna för 
att mäta utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

Or. el

Motivering

Lagstiftningen för att anpassa metoderna för att mäta utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid bör antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet och inte genom att 
kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 408
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4



AM\935757SV.doc 25/69 PE510.714v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 409
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

utgår

Or. cs
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Ändringsförslag 410
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 411
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 

utgår
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anta och anpassa mätmetoder.

Or. da

Ändringsförslag 412
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska det ordinarie 
lagstiftningsförfarande tillämpas för att 
anta och anpassa mätmetoder.

Or. el

Motivering

Lagstiftningen för att godkänna och anpassa mätmetoderna bör antas genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och inte genom att kommissionen ges befogenhet att anta delegerade 
akter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter. På 
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utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

grundval av dessa metoder, och med 
hänsyn till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

Or. it

Motivering

Uppdelning av punkten i 4 och 4a för tydlighetens skull.

Ändringsförslag 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än cigaretter
samt ångor som inandas från e-cigaretter. 
På grundval av dessa metoder, och med 
hänsyn till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

Or. en

Motivering

Det bör finnas harmoniserade mätmetoder för förångade vätskor som inandas av e-
cigarettanvändare.
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Ändringsförslag 415
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se till att nya 
standardmätmetoder vad gäller befintliga 
metoder för mätning av nikotin, tjära och 
kolmonoxid i cigaretter, metoder för 
mätning av andra utsläpp än nikotin, 
tjära och kolmonoxid och metoder för 
mätning av utsläpp från andra 
tobaksprodukter utarbetas. Dessa metoder 
ska kunna mäta den faktiska skadligheten 
vad gäller rökningsrelaterade sjukdomar. 
Medlemsstaterna ska som ett minimum 
använda de standardmätmetoder som 
kommissionen tar fram.

Or. da

Motivering

Det De enskilda medlemsstaterna har ofta inte tillräcklig kapacitet för att leda utvecklingen 
av nya standardmätmetoder.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen meddela vilka mätmetoder 
de tillämpar för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter, om sådana 
används. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder, ska 
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kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa vilka mätmetoder som ska 
användas på EU-nivå.

Or. it

(Jfr skäl 31 i direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje 
enskild sort och märke av tobaksvaror, 
med uppgift om de kvantiteter som 
används och utsläppen av dessa 
ingredienser. Tillverkare eller importörer 
ska också underrätta de behöriga 
myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs 
i denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 418
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
de berörda medlemsstaterna om en 
produkts sammansättning ändras på så 
sätt att det påverkar de uppgifter som 
lämnats enligt denna artikel. De uppgifter 
som föreskrivs i denna artikel ska lämnas 
in innan en ny eller modifierad 
tobaksvara släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
varje år lämnar in en förteckning till de 
behöriga myndigheterna över alla 
ingredienser som används vid 
tillverkningen av varje enskild sort och 
märke av tobaksvaror, med uppgift om de 
kvantiteter som används och utsläppen av 
dessa ingredienser.

Or. de

Motivering

Genom förfarandet för förhandsgodkännande för nya eller ändrade tobaksvaror vill 
kommissionen införa föreskrifter från artiklarna 9 och 10 i den icke-bindande 
ramkonventionen om tobakskontroll i samma rättsliga ram, utan att vare sig tydliggöra de 
tekniska detaljerna för de uppgifter som ska lämnas eller fastställa hur de ska användas i 
framtiden. Att lämna uppgifter varje gång en produkt ändras skulle inte fungera i praktiken. I 
stället föreslås här en årlig rapportering.

Ändringsförslag 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
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om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
de berörda medlemsstaterna om en 
produkts sammansättning ändras på så 
sätt att det påverkar de uppgifter som 
lämnats enligt denna artikel. De uppgifter 
som föreskrivs i denna artikel ska lämnas 
in innan en ny eller modifierad 
tobaksvara släpps ut på marknaden.

om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska testa och 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter rapportera mängden 
skadliga och eventuellt skadliga 
ingredienser på grundval av den 
förteckning som fastställs i bilaga Ia. 
Inom de tidsramar för införlivande som 
anges i artikel 25 ska dock tillverkare eller 
importörer testa och rapportera om varje 
ingrediens som anges i den förkortade 
förteckningen i bilaga Ib. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
de berörda medlemsstaterna om en 
produkts sammansättning ändras på så 
sätt att det påverkar de uppgifter som 
lämnats enligt denna artikel. De uppgifter 
som föreskrivs i denna artikel ska lämnas 
in innan en ny eller modifierad 
tobaksvara släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på de riktlinjer för branschen som Förenta staternas livsmedelsverk 
US Food and Drug Administration, gav ut i mars 2012. Här anges hur och inom vilka 
tidsramar mängden skadliga och eventuellt skadliga ingredienser måste rapporteras.

Ändringsförslag 420
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
varje år lämnar in en förteckning till de 
behöriga myndigheterna över alla 
ingredienser som används vid 
tillverkningen av varje enskild sort och 
märke av tobaksvaror, med uppgift om de 
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utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
berörda medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

kvantiteter som används och utsläppen av 
dessa ingredienser. Tillverkare eller 
importörer ska också underrätta de 
behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

Or. cs

Ändringsförslag 421
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
berörda medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror, 
nikotinprodukter och växtbaserade 
tobaksprodukter lämnar in en förteckning 
till de behöriga myndigheterna över alla 
ingredienser som används vid 
tillverkningen av varje enskild sort och 
märke av tobaksvaror, med uppgift om de 
kvantiteter som används och utsläppen av 
dessa ingredienser. Tillverkare eller 
importörer ska också underrätta de 
behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

Or. el

Motivering
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För att effektivare skydda alla konsumenters hälsa och för att undvika att vissa produkter 
gynnas på andra produkters bekostnad måste samma bestämmelser gälla såväl för 
nikotinhaltiga produkter som för tobaksprodukter avsedda för rökning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska undersöka 
ingredienserna i tobaksvaror främst för 
att avgöra om man behöver vidta åtgärder 
enligt förordningarna (EG) nr 1907/2006 
(Reach) och (EG) nr 1272/2008 (CLP). 
Med utgångspunkt i dessa 
undersökningar och med hänsyn till 
försiktighetsprincipen ska 
medlemsstaterna skicka vetenskaplig 
dokumentation till Europeiska 
kemikaliemyndigheten, särskilt i enlighet 
med artiklarna 59.3 och 69.4 i 
förordning (EG) 1907/2006 samt 
artikel 37.1 i förordning 
(EG) nr 1272/2008. Medlemsstaterna ska 
regelbundet rapportera till kommissionen 
om vilka åtgärder de överväger och vilka 
de redan har vidtagit när det gäller 
ingredienser i tobaksvaror. Kommissionen 
ska var tredje år offentliggöra en rapport 
om medlemsstaternas framsteg med 
denna uppgift.

Or. de

Motivering

Det främsta syftet med undersökningarna av ingredienser i tobaksvaror (inklusive 
tobaksblad) bör vara att ta reda på om man behöver vidta riskhanteringsåtgärder i enlighet 
med Reach- och CLP-förordningarna. Medlemsstaterna bör i förekommande fall utarbeta 
dokument/förslag som skickas till Europeiska kemikaliemyndigheten inom ramen för de 
föreskrivna förfarandena (särskilt i syfte att föra in ett ämne i den preliminära förteckningen 
och senare i tillståndsförteckningen eller utfärda EU-omfattande begränsningar).
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Ändringsförslag 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska åtföljas av ett 
meddelande som anger skälen till att 
dessa ingredienser ingår i tobaksvarorna. 
Förteckningen ska ange deras status, 
inbegripet om ingredienserna har 
registrerats enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 
av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) samt 
deras klassificering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar. Förteckningen ska även 
åtföljas av de toxikologiska uppgifter som 
tillverkaren eller importören förfogar över 
när det gäller dessa ingredienser i deras 
förbrända eller oförbrända form efter vad 
som är lämpligt, särskilt beträffande deras 
effekter på konsumenternas hälsa och 
med beaktande av bland annat eventuella 
beroendeframkallande effekter. Varje 
ingrediens som ingår i produkten ska 
anges i förteckningen i fallande ordning 
efter vikt. Tillverkare och importörer ska 
ange de mätmetoder som används för 
andra utsläpp än av tjära, nikotin och 
kolmonoxid och för de utsläpp som avses i 
artikel 4.4. Medlemsstaterna får också 
föreskriva att tillverkare eller importörer 
ska utföra andra provningar som 
fastställs av de behöriga nationella 
myndigheterna för att bedöma ämnenas 
effekter på hälsan, med beaktande av 
bland annat deras beroendeframkallande 
effekt och toxicitet.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 424
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska åtföljas av ett 
meddelande som anger skälen till att dessa 
ingredienser ingår i tobaksvarorna. 
Förteckningen ska ange deras status, 
inbegripet om ingredienserna har 
registrerats enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 
av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) samt 
deras klassificering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar. Förteckningen ska även 
åtföljas av de toxikologiska uppgifter som 
tillverkaren eller importören förfogar över 
när det gäller dessa ingredienser i deras 
förbrända eller oförbrända form efter vad 
som är lämpligt, särskilt beträffande deras 
effekter på konsumenternas hälsa och med 
beaktande av bland annat eventuella 
beroendeframkallande effekter. Varje 
ingrediens som ingår i produkten ska anges 
i förteckningen i fallande ordning efter 
vikt. Tillverkare och importörer ska ange 
de mätmetoder som används för andra 
utsläpp än av tjära, nikotin och kolmonoxid 
och för de utsläpp som avses i artikel 4.4. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
tillverkare eller importörer ska utföra 
andra provningar som fastställs av de 
behöriga nationella myndigheterna för att 
bedöma ämnenas effekter på hälsan, med 
beaktande av bland annat deras 

Förteckningen ska åtföljas av ett 
meddelande som anger skälen till att dessa 
ingredienser ingår i tobaksvarorna. 
Förteckningen ska även åtföljas av de 
toxikologiska uppgifter som tillverkaren 
eller importören förfogar över när det 
gäller dessa ingredienser i tobaksvaran i 
deras förbrända eller oförbrända form efter 
vad som är lämpligt, särskilt beträffande 
deras effekter på konsumenternas hälsa och 
med beaktande av bland annat eventuella 
beroendeframkallande effekter. Varje 
ingrediens som ingår i produkten ska anges 
i förteckningen i fallande ordning efter 
vikt. Tillverkare och importörer ska ange 
de mätmetoder som används för andra 
utsläpp än av tjära, nikotin och kolmonoxid 
från cigaretter och för de utsläpp som 
avses i artikel 4.4.
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beroendeframkallande effekt och toxicitet.

Or. de

Motivering

Att nämna registrering av ämnen enligt Reach-förordningen och klassificering enligt 
förordning (EG) nr 1272/2008 tillför inget nytt när det gäller att bedöma toxiciteten i den 
färdiga tobaksvaran. Utan en tydligt harmoniserad, reglerad och vetenskaplig ram har 
medlemsstaterna inte möjlighet att använda andra metoder för att undersöka 
beroendeframkallande effekt och toxicitet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska åtföljas av ett 
meddelande som anger skälen till att dessa 
ingredienser ingår i tobaksvarorna. 
Förteckningen ska ange deras status, 
inbegripet om ingredienserna har 
registrerats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) samt deras 
klassificering enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar. Förteckningen 
ska även åtföljas av de toxikologiska 
uppgifter som tillverkaren eller importören 
förfogar över när det gäller dessa 
ingredienser i deras förbrända eller 
oförbrända form efter vad som är lämpligt, 
särskilt beträffande deras effekter på 
konsumenternas hälsa och med beaktande 
av bland annat eventuella 
beroendeframkallande effekter. Varje 
ingrediens som ingår i produkten ska anges 
i förteckningen i fallande ordning efter 

Förteckningen ska åtföljas av ett 
meddelande som anger skälen till att dessa 
ingredienser ingår i tobaksvarorna. 
Förteckningen ska ange deras status, 
inbegripet om ingredienserna har 
registrerats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) samt deras 
klassificering enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar. Förteckningen 
ska även åtföljas av de toxikologiska 
uppgifter som tillverkaren eller importören 
förfogar över när det gäller dessa 
ingredienser i deras förbrända eller 
oförbrända form efter vad som är lämpligt, 
särskilt beträffande deras effekter på 
konsumenternas hälsa och med beaktande 
av bland annat eventuella 
beroendeframkallande effekter. Varje 
ingrediens som ingår i produkten ska anges 
i förteckningen i fallande ordning efter 
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vikt. Tillverkare och importörer ska ange 
de mätmetoder som används för andra 
utsläpp än av tjära, nikotin och kolmonoxid 
och för de utsläpp som avses i artikel 4.4. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
tillverkare eller importörer ska utföra andra 
provningar som fastställs av de behöriga 
nationella myndigheterna för att bedöma 
ämnenas effekter på hälsan, med beaktande 
av bland annat deras beroendeframkallande 
effekt och toxicitet.

vikt. Inom ett år efter det att direktivet 
trätt i kraft måste tillverkare och 
importörer av tobaksvaror överlämna 
förteckningen över ingredienser samt alla 
ovannämnda uppgifter som ska bifogas. 
Medlemsstaterna ska införa påföljder för 
de tillverkare och importörer av 
tobaksvaror som inte lämnar in 
förteckningen och de uppgifter som ska 
bifogas i tid. Tillverkare och importörer 
ska ange de mätmetoder som används för 
andra utsläpp än av tjära, nikotin och 
kolmonoxid och för de utsläpp som avses i 
artikel 4.4. Medlemsstaterna får också 
föreskriva att tillverkare eller importörer 
ska utföra andra provningar som fastställs 
av de behöriga nationella myndigheterna 
för att bedöma ämnenas effekter på hälsan, 
med beaktande av bland annat deras 
beroendeframkallande effekt och toxicitet.

Or. de

Motivering

En tidsfrist bör fastställas för att tillverkare av tobaksvaror inte ska kunna vänta hur länge 
som helst med att lämna in förteckningen. Om tidsfristen överskrids ska medlemsstaterna 
kunna införa påföljder.

Ändringsförslag 426
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska garantera spridning 
av de uppgifter som lämnas i enlighet med 
punkt 1 på en särskild webbplats, som är 
tillgänglig för allmänheten. Därvid ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
behovet av att skydda uppgifter som utgör 
företagshemligheter.

2. Medlemsstaterna ska garantera spridning 
av de uppgifter som lämnas i enlighet med 
punkt 1 på en webbplats, som är tillgänglig 
för allmänheten. Därvid ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
behovet av att skydda uppgifter som utgör 
företagshemligheter.

Or. cs
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Ändringsförslag 427
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska garantera spridning 
av de uppgifter som lämnas i enlighet med 
punkt 1 på en särskild webbplats, som är 
tillgänglig för allmänheten. Därvid ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
behovet av att skydda uppgifter som utgör 
företagshemligheter.

2. Medlemsstaterna ska garantera spridning 
av de uppgifter som lämnas i enlighet med 
punkt 1 på en webbplats som är tillgänglig 
för allmänheten. Därvid ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
behovet av att skydda uppgifter som utgör 
företagshemligheter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar att det för detta ändamål räcker med en offentligt tillgänglig 
webbplats. Medlemsstaterna behöver inte inrätta en helt ny webbplats.

Ändringsförslag 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera formatet för inlämnande 
och spridning av de uppgifter som anges i 
punkterna 1 och 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera formatet för inlämnande 
och spridning av de uppgifter som anges i 
punkterna 1 och 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 430
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer ska lämna in 
tillgängliga interna och externa 
marknadsundersökningar och studier av 
enskilda konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars, när det gäller 
ingredienser och utsläpp. 
Medlemsstaterna ska också föreskriva att 
tillverkare och importörer årligen ska 
rapportera uppgifter om 
försäljningsvolym per produkt, i styck 
eller kg, och per medlemsstat, med början 
från och med det hela kalenderår som 
följer efter det år då detta direktiv träder i 
kraft. Medlemsstaterna ska efter vad som 
är lämpligt tillhandahålla alternativa eller 
kompletterande försäljningsuppgifter för 
att säkerställa att de uppgifter om 
försäljningsvolym som föreskrivs i denna 

utgår
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punkt är tillförlitliga och fullständiga.

Or. de

Motivering

Det är oklart vilken nytta man har av informationen i framtiden.

Ändringsförslag 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer ska lämna in 
tillgängliga interna och externa 
marknadsundersökningar och studier av 
enskilda konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars, när det gäller 
ingredienser och utsläpp. 
Medlemsstaterna ska också föreskriva att 
tillverkare och importörer årligen ska 
rapportera uppgifter om 
försäljningsvolym per produkt, i styck 
eller kg, och per medlemsstat, med början 
från och med det hela kalenderår som 
följer efter det år då detta direktiv träder i 
kraft. Medlemsstaterna ska efter vad som 
är lämpligt tillhandahålla alternativa eller 
kompletterande försäljningsuppgifter för 
att säkerställa att de uppgifter om 
försäljningsvolym som föreskrivs i denna 
punkt är tillförlitliga och fullständiga.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 432
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer ska lämna in 
tillgängliga interna och externa 
marknadsundersökningar och studier av 
enskilda konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars, när det gäller 
ingredienser och utsläpp.
Medlemsstaterna ska också föreskriva att 
tillverkare och importörer årligen ska 
rapportera uppgifter om försäljningsvolym 
per produkt, i styck eller kg, och per 
medlemsstat, med början från och med det 
hela kalenderår som följer efter det år då 
detta direktiv träder i kraft. 
Medlemsstaterna ska efter vad som är 
lämpligt tillhandahålla alternativa eller 
kompletterande försäljningsuppgifter för 
att säkerställa att de uppgifter om 
försäljningsvolym som föreskrivs i denna 
punkt är tillförlitliga och fullständiga.

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer årligen ska 
rapportera uppgifter om försäljningsvolym 
per produkt, i styck eller kg, och per 
medlemsstat, med början från och med det 
hela kalenderår som följer efter det år då 
detta direktiv träder i kraft. 
Medlemsstaterna ska efter vad som är 
lämpligt tillhandahålla alternativa eller 
kompletterande försäljningsuppgifter för 
att säkerställa att de uppgifter om 
försäljningsvolym som föreskrivs i denna 
punkt är tillförlitliga och fullständiga. 
Medlemsstaterna ska också föreskriva att 
tillverkare ska lämna in en 
sammanfattning av gjorda 
marknadsundersökningar inför 
lanseringen av nya produkter med uppgift 
om målgrupp och reklambudskap, särskilt 
om produkten i fråga riktas till ungdomar.

Or. es

Ändringsförslag 433
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer ska lämna in 
tillgängliga interna och externa 
marknadsundersökningar och studier av 
enskilda konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars, när det gäller 
ingredienser och utsläpp. Medlemsstaterna 
ska också föreskriva att tillverkare och 
importörer årligen ska rapportera uppgifter 
om försäljningsvolym per produkt, i styck 
eller kg, och per medlemsstat, med början 
från och med det hela kalenderår som följer 

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer ska lämna in 
tillgängliga interna och externa 
marknadsundersökningar och studier av 
enskilda konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars, när det gäller 
ingredienser och utsläpp. Medlemsstaterna 
ska också föreskriva att tillverkare och 
importörer årligen ska rapportera uppgifter 
om försäljningsvolym per produkt, i styck 
eller kg, och per medlemsstat, med början 
från och med det hela kalenderår som följer 



AM\935757SV.doc 43/69 PE510.714v01-00

SV

efter det år då detta direktiv träder i kraft. 
Medlemsstaterna ska efter vad som är 
lämpligt tillhandahålla alternativa eller 
kompletterande försäljningsuppgifter för 
att säkerställa att de uppgifter om 
försäljningsvolym som föreskrivs i denna 
punkt är tillförlitliga och fullständiga.

efter det år då detta direktiv träder i kraft. 
Medlemsstaterna ska efter vad som är 
lämpligt tillhandahålla alternativa eller 
kompletterande försäljningsuppgifter för 
att säkerställa att de uppgifter om 
försäljningsvolym som föreskrivs i denna 
punkt är tillförlitliga och fullständiga. 
Ingredienserna ska anges på samma sätt i 
alla medlemsstater – tydligt och på en för 
medlemsstaterna gemensam lista.

Or. fi

Ändringsförslag 434
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer ska lämna in 
tillgängliga interna och externa 
marknadsundersökningar och studier av 
enskilda konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars, när det gäller 
ingredienser och utsläpp. Medlemsstaterna 
ska också föreskriva att tillverkare och 
importörer årligen ska rapportera uppgifter 
om försäljningsvolym per produkt, i styck 
eller kg, och per medlemsstat, med början 
från och med det hela kalenderår som följer 
efter det år då detta direktiv träder i kraft. 
Medlemsstaterna ska efter vad som är 
lämpligt tillhandahålla alternativa eller 
kompletterande försäljningsuppgifter för 
att säkerställa att de uppgifter om 
försäljningsvolym som föreskrivs i denna 
punkt är tillförlitliga och fullständiga.

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer ska lämna in 
tillgängliga interna och externa 
marknadsundersökningar och studier av 
enskilda konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars och kroniska 
storrökares, när det gäller ingredienser och 
utsläpp. Medlemsstaterna ska också 
föreskriva att tillverkare och importörer 
årligen ska rapportera uppgifter om 
försäljningsvolym per produkt, i styck eller 
kg, och per medlemsstat, med början från 
och med det hela kalenderår som följer 
efter det år då detta direktiv träder i kraft. 
Medlemsstaterna ska efter vad som är 
lämpligt tillhandahålla alternativa eller 
kompletterande försäljningsuppgifter för 
att säkerställa att de uppgifter om 
försäljningsvolym som föreskrivs i denna 
punkt är tillförlitliga och fullständiga.

Or. el

Motivering
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En del av dessa undersökningar bör inte bara omfatta nya rökare, utan även inbitna rökare.

Ändringsförslag 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Alla uppgifter och upplysningar som 
ska lämnas till och av medlemsstaterna 
enligt denna artikel ska lämnas i 
elektronisk form. Medlemsstaterna ska 
spara dessa uppgifter elektroniskt och 
säkerställa att kommissionen har ständig 
tillgång till dem. Andra medlemsstater ska 
få tillgång till dessa uppgifter på 
motiverad begäran. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska se till att 
företagshemligheter och andra 
konfidentiella uppgifter behandlas 
konfidentiellt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Alla uppgifter och upplysningar som 
ska lämnas till och av medlemsstaterna 
enligt denna artikel ska lämnas i 
elektronisk form. Medlemsstaterna ska 
spara dessa uppgifter elektroniskt och 
säkerställa att kommissionen har ständig 
tillgång till dem. Andra medlemsstater ska 
få tillgång till dessa uppgifter på 
motiverad begäran. Medlemsstaterna och 

utgår
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kommissionen ska se till att 
företagshemligheter och andra 
konfidentiella uppgifter behandlas 
konfidentiellt.

Or. de

Ändringsförslag 437
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Alla uppgifter och upplysningar som ska 
lämnas till och av medlemsstaterna enligt 
denna artikel ska lämnas i elektronisk 
form. Medlemsstaterna ska spara dessa 
uppgifter elektroniskt och säkerställa att 
kommissionen har ständig tillgång till 
dem. Andra medlemsstater ska få tillgång 
till dessa uppgifter på motiverad begäran. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att företagshemligheter och andra 
konfidentiella uppgifter behandlas 
konfidentiellt.

5. Alla uppgifter och upplysningar som ska 
lämnas till och av medlemsstaterna enligt 
denna artikel ska lämnas i elektronisk 
form. Medlemsstaterna ska spara dessa 
uppgifter elektroniskt. Kommissionen och
andra medlemsstater ska ha tillgång till 
uppgifterna. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska se till att 
företagshemligheter och andra 
konfidentiella uppgifter behandlas 
konfidentiellt.

Or. cs

Ändringsförslag 438
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheten att lämna uppgift om utsläpp 
gäller inte andra tobaksvaror, eftersom 
det för närvarande inte finns någon 
mätmetod för detta.

Or. de
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Ändringsförslag 439
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Tillverkare av andra tobaksvaror än 
cigaretter och rulltobak undantas från 
kravet att lämna uppgift om utsläpp och 
halter tills en mätmetod för detta har 
utvecklats på unionsnivå.

Or. de

Motivering

Enligt skäl 31 i direktiv 2001/37/EG måste standard- och mätmetoder för andra tobaksvaror 
än cigaretter utvecklas på EU-nivå. Kommissionen har uppmanats att utarbeta lämpliga 
förslag, men hittills har inga framsteg gjorts på detta område.

Ändringsförslag 440
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna får ta ut 
proportionerliga avgifter för sådana 
individanpassade läkemedel som anmäls i 
enlighet med denna artikel och som 
behövs för patienter med sjukdomar som 
cancer, sjukdomar i andningsvägarna, 
hjärt- och kärlsjukdomar samt sällsynta 
sjukdomar. 

Or. en
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Ändringsförslag 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Andra tobaksvaror än cigaretter ska 
undantas från tillämpningen av 
bestämmelserna i denna artikel tills de 
mätmetoder som ska användas på 
EU-nivå har fastställts i enlighet med 
artikel 4.4 a.

Or. it

(Jfr skäl 31 i direktiv 2001/37/EG).

Ändringsförslag 442
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. nl

Ändringsförslag 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

utgår

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
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leder till en produkt med karakteristisk 
smak.
Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder 
som vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 444
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
tillverkning och försäljning av alla
tobaksvaror. Alla stöd till 
tobakstillverkning ska dessutom 
avskaffas. 
Under tiden ska alla inkomster från 
tillverkning och försäljning av 
tobaksvaror gå direkt till sjukvård och 
informationskampanjer för att informera 
unga medborgare om de allvarliga 
hälsoriskerna med rökning.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstaterna har asbest förbjudits eftersom det innehåller ett cancerframkallande 
(mycket hälsofarligt) ämne. Om tobaksvaror innehåller över 70 av dessa ämnen bör vi så 
snart som möjligt förbjuda rökning. Det är hyckleri att generera stora skatteintäkter från 
försäljningen av tobaksvaror och samtidigt gradvis försöka förbjuda tobaksvaror genom 
direktiv som detta.

Ändringsförslag 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Tobaksvaror får endast innehålla de 
tillsatser som förtecknas i bilaga Ia.

2. Följande tillsatser får inte förtecknas i 
bilaga Ia:
a) Ämnen som ökar den 
beroendeframkallande eller toxiska 
effekten.
b) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara har en positiv 
hälsoeffekt eller är mindre farlig.
c) Koffein, taurin och andra tillsatser eller 
stimulerande ämnen som är förknippade 
med energi och vitalitet.
d) Tillsatser som färgar utsläppen.
3. Tillsatser som kan ge en karaktäristisk 
smak i tobaksvaror får inte användas i
a) cigaretter,
b) rulltobak,
c) rökfria tobaksvaror, förutom tobak för 
användning i näsan, och
d) delar av tobaksvaror, som t.ex. filter, 
papper, förpackningar, kapslar eller 
etiketter, som inte avses i led a, b och c.
Det är inte tillåtet att använda tekniska 
detaljer som gör det möjligt att ändra 
smak eller rökintensitet.
4. Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att komplettera eller 
ändra bilaga Ia i enlighet med artikel 22. 
Kommissionen får i detta avseende 
fastställa villkor eller begränsningar för 
samtliga eller för vissa grupper av 
tobaksvaror när det gäller t.ex. 
tillämpningsområde, gränsvärden för 
mängd och halt samt renhetskrav. Dessa 
villkor eller begränsningar ska grunda sig 
på intyg från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och vara förenliga 
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med förordning (EG) nr 1907/2006. 
5. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror släpps ut på marknaden om de 
innehåller tillsatser som inte förtecknas i 
bilaga Ia.

Or. de

Motivering

Parlamentet efterlyste ett godkännandeförfarande för tillsatser redan i sin resolution 
(2007/2105(INI)). En gemensam förteckning över godkända tillsatser ger rättslig klarhet om 
vilka ämnen som får användas i tobaksvaror. Detta ändringsförslag innebär att övriga 
punkter i artikel 6 i kommissionens förslag måste strykas.

Ändringsförslag 446
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 447
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 448
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk arom och smak har blivit populära (och har en betydande andel 
av marknaden för tobaksvaror) endast i några medlemsstater. I övriga medlemsstater har 
smaksatta cigaretter en obetydlig eller ingen marknadsandel. Kommissionens föreslagna 
lösning kommer därför att slå mot marknaderna i de medlemsstater där smaksatta cigaretter 
är populära, medan den i praktiken inte kommer att påverka marknaderna i andra 
medlemsstater. En sådan lösning är oproportionerlig och bör därför strykas.

Ändringsförslag 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 450
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Användning av andra tillsatser i 
tobaksvaror än dem som anges i bilaga I 
eller som finns angivna i bilagan men inte 
används i enlighet med de villkor som 
anges i samma bilaga, ska förbjudas. I 
bilaga I ska endast ingå ämnen som inte 
uppfyller kriterierna för att klassificeras 
som farliga ämnen i enlighet med 
förordning EG (nr) 1272/2008 och som 
vid förbränning inte ger upphov till 
sådana ämnen. Smakämnen eller ämnen 
som gör produkterna mer välsmakande 
ska inte ingå i bilaga I. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter enligt artikel 22 för att fastställa och 
ändra bilaga I.

Or. en

Motivering

Det är för snävt att enbart begränsa tillsatser som ger ”karakteristisk smak”. Endast 
uttryckligen godkända tillsatser ska vara tillåtna i tobaksvaror. Inga farliga ämnen (farliga i 
sig eller vid förbränning) eller smaker och tillsatser som förhöjer smakupplevelsen ska ingå. 
Detta förslag följer WHO:s riktlinjer där det anges att parterna genom förbud eller 
begränsningar ska reglera ingredienser som kan användas för att göra produkterna mer 
välsmakande.
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Ändringsförslag 452
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
användning av smaker och smakämnen 
som anges i bilaga … till detta direktiv.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda tillsats 
av mentol till tobaksvaror.

Or. en

Motivering

Att utarbeta en förteckning över förbjudna ämnen på EU-nivå kan vara en godtagbar lösning. 
Mentolcigaretter har länge funnits på den ungerska marknaden eftersom produkterna anses 
vara traditionella.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att
cigaretter och rulltobak med karakteristisk 
smak som marknadsförs som sådana
släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Cigaretter kan innehålla vissa tillsatser, men vem ska bestämma vad som är ”karakteristisk 
smak”? Kärnfrågan är att tobaksvaror inte ska kunna marknadsföras på grund av att de har 
en karakteristisk smak.
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Ändringsförslag 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med smak som kommer från 
tillsatser och som inte främst är smak av 
tobak enligt bestämmelserna i andra 
stycket släpps ut på marknaden

Or. es

Motivering

Syftet med direktivet är att förbjuda smaker av frukt, örter eller kryddor. Därför är det 
nödvändigt att förtydliga kommissionens förslag för att undvika ett förbud mot tillsatser som 
är väsentliga för att särskilja slutprodukten, under förutsättning att dessa tillsatser inte gör 
att slutproduktens mest framträdande smak blir något annat än smak av tobak eller mentol.

Ändringsförslag 455
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror som innehåller tillsatser som 
ger en karakteristisk smak av annat än 
tobak släpps ut på marknaden.

Or. es

Ändringsförslag 456
Anna Rosbach
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak eller 
tillsatser som är avsedda att tillföras efter 
tillverkning, till exempel av konsumenten,
släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är inspirerat av en skrivelse från CPME (Standing Committee of European 
Doctors).

Ändringsförslag 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål förbjuda användningen av 
tillsatser som kan öka tobaksvarors 
attraktionskraft, toxicitet och/eller 
beroendeframkallande egenskaper, till 
exempel frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis, mentol, vanilj, socker och 
sötningsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden i de fall då vetenskaplig 
forskning ger tydliga belägg för att 
tillsatsen i fråga förstärker produktens 
toxiska eller beroendeframkallande 
egenskaper.

Or. pl

Motivering

Man får inte förbjuda användning av karakteristiska smaker om det inte finns belägg för att 
de gör tobaksvaran mer skadlig. Alla tobaksvaror är hälsofarliga oavsett arom och smak, och 
därför får en viss vara inte förbjudas utan en lämplig motivering.

Ändringsförslag 459
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på EU-marknaden.

Or. el

Ändringsförslag 460
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk söt- och 
godisliknande smak släpps ut på 
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ut på marknaden. marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att
röktobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk 
smak.

utgår
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Or. de

Motivering

Ändringsförslaget följer av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 463
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror.

Or. cs

Ändringsförslag 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror.

Or. pl

Ändringsförslag 465
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk 
smak.

Medlemsstaterna får använda tillsatser 
som är nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror.

Or. en

Ändringsförslag 466
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk 
smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser.

Or. en

Ändringsförslag 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av socker eller andra tillsatser 
som är nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror.

Or. es
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Motivering

Direktivet får inte leda till att den europeiska tobaksproduktionen blir orättvist drabbad. 
Därför är det nödvändigt att i framtiden garantera användningen av ingredienser som är 
väsentliga för produktionen, som till exempel socker, som skulle omöjliggöra försäljningen av 
Burleytobak om det förbjuds, vilket skulle äventyra många odlingars överlevnad i unionen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte begränsa eller 
förbjuda användning av ingredienser som 
är nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att användningen av 
dessa ingredienser inte leder till en 
produkt med karakteristisk smak.

Or. it

Motivering

Begreppet ingrediens är lämpligare vid hänvisningar till tillverkning av tobaksvaror.

Ändringsförslag 469
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som socker, som 
är nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror.

Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk arom och smak har blivit populära (och har en betydande andel 
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av marknaden för tobaksvaror) endast i några medlemsstater. I övriga medlemsstater har 
smaksatta cigaretter en obetydlig eller ingen marknadsandel. Kommissionens föreslagna 
lösning kommer därför att slå mot marknaderna i de medlemsstater där smaksatta cigaretter 
är populära, medan den i praktiken inte kommer att påverka marknaderna i andra 
medlemsstater. En sådan lösning är oproportionerlig och bör därför strykas.

Ändringsförslag 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror.

Or. de

Ändringsförslag 471
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, till
exempel socker.

Or. en

Motivering

Genom ett uttryckligt omnämnande av socker i texten som ett exempel på en tillsats som 
behövs vid tillverkningen av tobaksvaror förtydligas läget och tobaksproducenterna ges en 
viss garanti. Genom den föreslagna ändringen kommer det att stå klart att det fortfarande är 
möjligt att tillsätta socker under tillverkningsprocessen, eftersom det behövs socker för vissa 
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tobakssorter (t.ex. Burley). Detta beror på att dessa sorter förlorar sitt sockerinnehåll under 
torkprocessen medan andra sorter som t.ex. Virginia behåller det.

Ändringsförslag 472
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av ingredienser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att användningen av
dessa ingredienser inte leder till en 
produkt med karakteristisk smak.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget följer av de två strykningarna av begreppet ”tillsatser”.

Ändringsförslag 473
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak. Däremot ska 
medlemsstaterna sträva efter att i så stor 
utsträckning som möjligt minska 
innehållet av aromer som sägs vara 
nödvändiga, såsom vissa sockerarter med 
skadliga hälsoeffekter som fruktos och 
glukos.
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Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslaget till skäl 17b (nytt) om invertsocker som kan 
vara farligt för hälsan. I själva verket anser experter på tobaksmissbruk att denna kategori av 
tillsatt socker ger upphov till en stor del av den formaldehyd som bildas i cigarettrök, vilken 
sedan 2009 klassificeras som ett cancerframkallande ämne av det internationella centret för 
cancerforskning.

Ändringsförslag 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak eller har sekundära 
negativa effekter för konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 475
Marit Paulsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Med undantag för de produkter som avses 
i artikel 15 ska medlemsstaterna inte 
förbjuda användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk 
smak.

Or. en
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Ändringsförslag 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt med
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av röktobaksvaror, 
förutsatt att tillsatserna inte leder till en 
produkt med karakteristisk smak.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av cigaretter och 
rulltobak.

Or. en

Motivering

Om en tillsats är nödvändig för tillverkningen av tobaksvaror så är den. Syftet med direktivet 
är inte att förbjuda tillverkare att använda nödvändiga tillsatser i sina produkter.

Ändringsförslag 478
Elena Oana Antonescu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk 
smak.

Medlemsstaterna ska inte godkänna
användning av tillsatser i tobaksvaror som

– bidrar till tobaksvarors attraktionskraft 
och gör dem mer välsmakande,
– är beroendeframkallande eller bidrar till 
tobaksvarors attraktionskraft, 
– är toxiska eller cancerframkallande 
eller misstänks för att vara 
cancerframkallande.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk
smak.

Tillsatser som är nödvändiga vid 
tillverkning av tobaksvaror får tas upp i 
bilaga -I, förutsatt att tillsatserna inte leder 
till en produkt med smak eller knyts till 
tobaksvarors attraktionskraft.

Or. en

Motivering

Enligt upprepade uttalanden från Tonio Borg, kommissionsledamot med ansvar för 
hälsofrågor, ska tobak smaka som tobak. Därmed kan ingen smak anses vara nödvändig för 
tillverkningen av tobak. Endast tillsatser som inte leder till en smak och inte är förknippade 
med dess attraktionskraft kan anses vara nödvändiga för tillverkningen.
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Ändringsförslag 480
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder 
som vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder 
som vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder 
som vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

utgår

Or. de
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Motivering

Ändringsförslaget följer av ändringsförslaget till artikel 6.1.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder 
som vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

utgår

Or. en

Motivering

Konsekvensändringsförslag till förslaget om att införa en förteckning över godkända ämnen i 
första stycket i artikel 6.1, ingivet av samma ledamöter.

Ändringsförslag 484
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder som 
vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

 Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder som 
vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen. Kommissionen ska för att 
nå harmoniseringsmålet utarbeta en 
otvetydig förteckning över de förbjudna 
ingredienser som avses i denna punkt. 
Dessutom ska medlemsstaterna vara 
skyldiga att följa bestämmelsen på ett sätt 
som skärper regleringen.

Or. fi
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Ändringsförslag 485
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om 
en tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

utgår

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett enhetligt 
förfarande för att bestämma om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

Or. en

Motivering

Om kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i detta avseende skulle den 
ensidigt kunna ändra direktivet från grunden. Ingredienser bör snarare regleras genom 
medbeslutandeförfarandet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om 
en tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 

utgår
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i artikel 21.
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett enhetligt 
förfarande för att bestämma om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

Or. en

Motivering

Konsekvensändringsförslag till förslaget om att införa en förteckning över godkända ämnen i 
första stycket i artikel 6.1, ingivet av samma ledamöter.


