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Ændringsforslag 487
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 488
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

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



PE510.715v01-00 4/63 AM\935758DA.doc

DA

Ændringsforslag 489
Jarosław Kalinowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl

Begrundelse

Ovenstående spørgsmål er af stor betydning og bør reguleres af en basisretsakt.

Ændringsforslag 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 491
Jutta Haug
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

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

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 494
Elena Oana Antonescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter og på grundlag af 
oplysningerne i henhold til artikel 5 og 
den tilgængelige videnskabelige evidens
efter anmodning fra en medlemsstat eller 
på eget initiativ en fælles liste over 
tilsætningsstoffer, som er godkendt til 
brug i tobaksprodukter under 
hensyntagen til bestemmelserne i stk. 1.
Medlemsstaterne kan forbyde 
tilsætningsstoffer med kendte uønskede 
virkninger, inden de vurderes med 
henblik på godkendelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 21.

Or. en

Ændringsforslag 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

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

Kommissionen afgør ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 1
på grundlag af videnskabelig evidens. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21.
Et uafhængigt panel bidrager til 
beslutningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 496
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 497
Jarosław Kalinowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for
de procedurer, der skal anvendes for at 

udgår
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fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 22.

Or. pl

Begrundelse

Ovenstående spørgsmål er af stor betydning og bør reguleres af en basisretsakt.

Ændringsforslag 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsen af fælles regler for de procedurer, der skal anvendes for at fastslå, hvorvidt en 
tobaksvare er omfattet af stk. 1, anses for at være en vigtig del af en retsakt, og eventuelle 
ændringer dertil bør være underlagt den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for 

udgår
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de procedurer, der skal anvendes for at 
fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 22.

Or. de

Ændringsforslag 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 for at 
fastlægge fælles regler for de procedurer, 
der skal anvendes for at fastslå, hvorvidt en 
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vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 22.

tobaksvare er omfattet af stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 502
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 503
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3



AM\935758DA.doc 11/63 PE510.715v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 

udgår
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de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

Or. en

Begrundelse

Maksimalgrænseværdierne for tilsætningsstoffer eller en kombination af tilsætningsstoffer 
anses for at udgøre en væsentlig del af en retsakt, og enhver ændring til disse dele bør være 
underlagt den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 505
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 506
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 507
Jutta Haug

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 

udgår
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eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

Or. en

Ændringsforslag 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 509
Erik Bánki
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 510
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 

udgår
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22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

Or. cs

Ændringsforslag 511
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til,
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

3. Såfremt videnskabelige data vedrørende
anvendelsen af stk. 1 og 2 viser, at et 
bestemt tilsætningsstof eller en 
kombination af tilsætningsstoffer typisk vil 
give en kendetegnende aroma, når 
indholdet af stoffet/stofferne overstiger en 
vis mængde eller koncentration, følges den
sædvanlige lovgivningsprocedure for
fastsættelse af maksimalgrænseværdier for 
indholdet af de pågældende 
tilsætningsstoffer eller den pågældende 
kombination af tilsætningsstoffer, der giver 
den kendetegnende aroma.

Or. el

Begrundelse

For at fastsætte maksimalgrænseværdier, der giver en kendetegnende aroma på grundlag af 
pålidelige videnskabelige data, skal den sædvanlige lovgivningsprocedure følges, i stedet for 
at Kommissionen udsteder delegerede retsakter.

Ændringsforslag 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt et bestemt tilsætningsstof eller en 
kombination af tilsætningsstoffer typisk
kun giver en aroma eller forbedrer 
smagsindtrykket, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer ved at ændre bilag -I 
tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med forslaget om en positivliste som forudsætning for at anvende 
tilsætningsstoffer bør bestemmelsen om, at Kommissionen skal fastsætte maksimumniveauer, 
gælde alle aromaer og alle tilsætningsstoffer, som kan øge smagsindtrykket.

Ændringsforslag 513
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forbyder brug af 
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

udgår

a) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 
udgør en begrænset sundhedsfare
b) koffein og taurin og andre 
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tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, der forbindes med energi og 
vitalitet
c) tilsætningsstoffer, der har farvende 
egenskaber for emissioner.

Or. de

Begrundelse

Der findes ingen videnskabelig evidens, der berettiger et forbud på grundlag af toksikologiske 
undersøgelser. Endvidere er der ingen henvisning til fabrikanter, testmetoder eller 
meningsfulde kriterier, som kan give denne evidens.

Ændringsforslag 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forbyder brug af 
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

udgår

a) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 
udgør en begrænset sundhedsfare
b) koffein og taurin og andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, der forbindes med energi og 
vitalitet
c) tilsætningsstoffer, der har farvende 
egenskaber for emissioner.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.
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Ændringsforslag 515
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forbyder brug af 
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

4. Brug af følgende tilsætningsstoffer og 
aromaer i tobaksvarer og disses 
komponenter forbydes:

Or. de

Ændringsforslag 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forbyder brug af
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

4. Bilag -1 må ikke indeholde følgende 
tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 

udgår
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udgør en begrænset sundhedsfare

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 
udgør en begrænset sundhedsfare

a) vitaminer

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "andre tilsætningsstoffer" er meget vagt og er ikke baseret på videnskabelig 
evidens, så det kan afstedkomme subjektive fortolkninger og retsusikkerhed for 
virksomhedsledere og administratorer, som er ansvarlige for at overvåge dem.

Ændringsforslag 519
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 
udgør en begrænset sundhedsfare

a) vitaminer

Or. es
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Ændringsforslag 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sukker eller lignende 
tilsætningsstoffer, som mindsker eller 
ændrer den oprindelige tobaksaroma eller 
-smag for at forbedre smagsindtrykket 
eller tiltrækningen

Or. en

Begrundelse

Sukker anvendes ofte til at ændre den oprindelige tobaksaroma eller -smag for at forbedre 
smagsindtrykket eller tiltrækningen blandt unge eller nye rygere.

Ændringsforslag 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koffein og taurin og andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, der forbindes med energi og 
vitalitet

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koffein og taurin og andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, der forbindes med energi og 
vitalitet

b) koffein og taurin

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "andre tilsætningsstoffer" er meget vagt og er ikke baseret på videnskabelig 
evidens, så det kan afstedkomme subjektive fortolkninger og retsusikkerhed for 
virksomhedsledere og administratorer, som er ansvarlige for at overvåge dem.

Ændringsforslag 523
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koffein og taurin og andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, der forbindes med energi og 
vitalitet

b) koffein og taurin

Or. es

Ændringsforslag 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tilsætningsstoffer, der har farvende 
egenskaber for emissioner.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 525
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler 
eller enhver teknisk funktion, der gør det 
muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

Or. de

Ændringsforslag 526
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Kommercielle henvisninger til enhver 
form for tilsætningsstoffer, som kan få 
forbrugerne til at konkludere, at en 
tobaksvare har sundhedsmæssige fordele, 
mindsker risikoen for tobaksforbrug eller 
giver energi, vitalitet eller andre 
tilsvarende fordele, er under alle 
omstændigheder strengt forbudt.

Or. es
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Ændringsforslag 527
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler 
eller enhver teknisk funktion, der gør det 
muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 528
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler 
eller enhver teknisk funktion, der gør det 
muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

udgår

Or. de

Begrundelse

Beslutningen om at tillade, begrænse eller forbyde brug af visse ingredienser bør baseres på 
pålidelig videnskabelig evidens, der viser, om visse ingredienser øger risikoen ved at bruge et 
bestemt produkt.

Ændringsforslag 529
Renate Sommer
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler 
eller enhver teknisk funktion, der gør det 
muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler 
eller enhver teknisk funktion, der gør det 
muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 531
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler 
eller enhver teknisk funktion, der gør det 
muligt at ændre aroma eller
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af
anordninger, der gør det muligt at ændre 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Brug af aromastoffer i tobaksvarers 
bestanddele såsom filtre, papir, emballage, 
kapsler eller enhver teknisk funktion, der 
gør det muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet, forbydes. Filtre og 
kapsler må ikke indeholde tobak.

Or. en

Begrundelse

Redaktionel ændring for at være i overensstemmelse med forslaget om en positivliste.
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Ændringsforslag 533
Jutta Haug

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det 
muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage eller kapsler, 
der gør det muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

Or. en

Ændringsforslag 534
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

Sproglig rettelse.

Ændringsforslag 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet, forudsat at der er 
utvetydige videnskabelige beviser på, at 
netop det tilsætningsstof øger produktets 
toksicitet eller vanedannende egenskaber. 
Filtre og kapsler må ikke indeholde tobak.

Or. pl

Ændringsforslag 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer og/eller tilsætningsstoffer i 
tobaksvarers bestanddele såsom filtre, 
papir, emballage, kapsler eller enhver 
teknisk funktion, der gør det muligt at 
ændre aroma, smag, lugt eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

Or. en

Ændringsforslag 537
Gaston Franco

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

5a. Tekniske funktioner, som skal 
reducere visse skadelige stoffer i røg, 
påvirkes ikke.

Or. en

Ændringsforslag 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Stk. 5 finder ikke anvendelse på 
tekniske foranstaltninger, som har til 
formål at mindske specifikke skadelige 
komponenter i røg eller øge 
bionedbrydeligheden i tobaksvarer.

Or. it

Ændringsforslag 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne og betingelserne i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
anvendes på tobaksvarer, i det omfang det 
er relevant.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer, der i sig selv er toksiske,
kræftfremkaldende og vanedannende, 
eller som muligvis kan medføre en af 
ovennævnte virkninger uden at blive 
brændt, eller når tobaksvaren forbruges.

Or. en
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Ændringsforslag 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Bilag -1 skal, på grundlag af videnskabelig 
evidens, ikke indeholde tilsætningsstoffer i 
mængder, som øger tobaksvarens toksiske 
eller vanedannende virkning ved forbrug.

Or. en

Begrundelse

Tilsætningsstoffer, som øger den toksiske eller vanedannende virkning af tobaksvarer, bør 
forbydes, og ikke blot de tilsætningsstoffer, som øger dette "mærkbart".

Ændringsforslag 543
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af
offentlig videnskabelig evidens fra fejlfri,
kvalificerede videnskabelige kilder, som er 
offentliggjort i forbindelse med en 
administrativ beslutning, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning objektivt ved forbrug.

Or. es
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Ændringsforslag 544
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens samlede indvirkning på 
sundheden mærkbart ved forbrug.

Or. en

Begrundelse

Markedsføring af tobaksvarer bør knyttes til og overvejes med hensyn til den samlede 
indvirkning på sundheden for hele befolkningen, som brug af dette produkt har.

Ændringsforslag 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning målbart ved forbrug.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "mærkbart" er for subjektivt og derfor ret vanskeligt at vurdere. Direktivet skal 
baseres på fornuftig og målbar videnskabelig evidens for at kunne bestemme begrænsninger 
eller restriktioner for visse tilsætningsstoffer.
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Ændringsforslag 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning betydeligt på grundlag af en 
international standard ved forbrug.

Or. de

Ændringsforslag 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 549
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen afgør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21, og skal være baseret på den seneste 
videnskabelige evidens.

udgår

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen afgør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21, og skal være baseret på den seneste 
videnskabelige evidens.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen afgør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21, og skal være baseret på den seneste 
videnskabelige evidens.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 552
Erik Bánki
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen afgør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21, og skal være baseret på den seneste 
videnskabelige evidens.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen afgør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21, og skal være baseret på den seneste 
videnskabelige evidens.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfattere.
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Ændringsforslag 554
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 555
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 

udgår
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maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

Or. de

Ændringsforslag 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 557
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 

udgår
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vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om at begrænse eller forbyde et bestemt produkt på grund af dets 
tilsætningsstoffer, jf. stk. 7 og 8, skal baseres på fornuftig og målbar videnskabelig evidens og 
drøftes i forbindelse med den kommende revision af direktivet. Derudover anses disse 
aspekter for at udgøre en væsentlig del af en retsakt, og enhver ændring til disse dele bør 
være underlagt den almindelige lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt videnskabelig evidens viser, at et 
bestemt tilsætningsstof eller en vis mængde 
heraf kun øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning ved forbrug, når 
indholdet overstiger en vis mængde eller 
koncentration, herunder 
standardsikkerhedsmargener, at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer ved at 
ændre bilag -1 tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med forslaget om en positivliste som forudsætning for at anvende 
tilsætningsstoffer bør bestemmelsen om, at Kommissionen skal fastsætte 
maksimalgrænseværdier, også gælde tilsætningsstoffer, som kun er toksiske eller 
vanedannende, når de er til stede i en vis koncentration.

Ændringsforslag 560
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til,
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 

9. Såfremt erfaringerne med anvendelsen 
af stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, skal den sædvanlige 
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forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer.

lovgivningsprocedure følges vedrørende 
fastsættelse af maksimalgrænseværdier for 
indholdet af de pågældende 
tilsætningsstoffer.

Or. el

Begrundelse

Den sædvanlige lovgivningsprocedure skal følges for at fastsætte maksimalgrænseværdier for 
tilsætningsstoffer, der ifølge videnskabelige data mærkbart øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning.

Ændringsforslag 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning betydeligt på 
grundlag af en internationalt anerkendt 
standard ved forbrug, at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer.

Or. de

Ændringsforslag 562
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 563
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 564
Milan Cabrnoch
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 565
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre et højt niveau af sundhedsbeskyttelse og en lige beskyttelse af alle forbrugere i 
EU, bør andre røgtobaksvarer end cigaretter og rulletobak være underlagt samme 
mærkningskrav.

Ændringsforslag 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der må ikke skabes smuthuller i begrænsningen af tilsætningsstoffer. Selv om de ikke 
anvendes i så høj grad som cigaretter og rulletobak, tiltrækker aromaer i produkter som 
cigarillos og vandpibetobak også unge brugere.

Ændringsforslag 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter,
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og
rulletobak er undtaget fra forbuddene i stk. 
1 og 5.
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Røgfrie tobaksvarer anvendes primært af den ældre generation og bør undtages fra forbuddet 
mod en kendetegnende aroma. Endvidere bør lovgivningen favorisere traditionelle 
tobaksvarer og produkter, som er mindre risikable end cigaretter.

Ændringsforslag 570
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne undtagelse, 
hvis der sker en væsentlig ændring i 
forholdene, som konstateret i en rapport 
fra Kommissionen.

10. Aromaer, der anvendes i tobaksvarer
til oral brug (snus), er undtaget fra
bestemmelserne i stk. 1. Såfremt Sverige 
ikke træffer foranstaltninger vedrørende 
aromaer på grundlag af FCTC og dens 
retningslinjer senest fire år efter dette 
direktivs ikrafttræden, tillægges
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende ophævelse af 
denne undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Alle tobaksvarer bør være underlagt samme bestemmelser med hensyn til ingredienser med 
undtagelse af snus, som udgør et helt særskilt tilfælde. Selv om EU er fuldt ud berettiget til at 
regulere tilsætningsstoffer i snus, bør Sverige, da dette er et meget følsomt emne i Sverige, 
tillades at regulere tilsætningsstoffer i snus. Hvis dette ikke gøres korrekt inden for fire år, 
bør der gælde de samme regler som for andre tobaksvarer.
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Ændringsforslag 571
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter,
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og
rulletobak er undtaget fra forbuddene i stk. 
1 og 5.

Or. de

Ændringsforslag 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og tobak til oral brug er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. de

Begrundelse

Forbrug af traditionel tobak, der indtages nasalt, og tyggetobak, er begrænset til meget få 



PE510.715v01-00 48/63 AM\935758DA.doc

DA

regioner i Europa og er et led i at fastholde traditioner. Endvidere forbruges tobak, der 
indtages nasalt, og tyggetobak primært af ældre mennesker. Med hensyn til bestemmelserne 
om mærkning i artikel 10 og 11, finder de samme, mindre restriktive bestemmelser, 
anvendelse på tobak, der indtages nasalt, og tyggetobak, som på cigarer, cigarillos og 
pibetobak. Den samme undtagelsesbestemmelse bør derfor anvendes i artikel 6.

Ændringsforslag 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter at
beslutte, om denne undtagelse skal 
ophæves, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene med mindst 20 % på 
markederne i de 10 medlemsstater med 
størst volumen baseret på salgsdata 
indgivet i overensstemmelse med artikel 5,
stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
10 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret 
på Eurobarometer-rapporten af ____ 
[denne dato vil blive fastsat på tidspunktet 
for vedtagelsen af direktivet] eller 
tilsvarende undersøgelser af forbrugets 
omfang.

Or. en

Begrundelse

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term. It is also important to redefine "substantial 
change of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the 
current definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would 
be easily achievable without generating any substantial change in the volume market. This is 
because the market in 10 of the member countries is currently extremely low.
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Ændringsforslag 574
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. de

Begrundelse

Undtagelsen fra forbuddet for visse tobaksvarer indvirker på anvendelsesområdet for artikel 
6. En tilbagetrækning af disse undtagelser bør således ses som en vigtig bestemmelse i 
direktivet og bør fortsat være en opgave for de to lovgivere under den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
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undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. it

Begrundelse

Den almindelige lovgivningsprocedure bør anvendes ved vigtige dele af direktivet.

Ændringsforslag 576
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 577
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6, stk. 10, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under 
de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 578
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne undtagelse, 
hvis der sker en væsentlig ændring i 
forholdene, som konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak, vandpibetobak og røgfrie 
tobaksvarer er undtaget fra forbuddene i 
stk. 1 og 5. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen på grundlag af 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder.

Or. fr
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Begrundelse

Unges store forbrug af tobak gennem vandpiber som hookah (shisha) fortjener større 
opmærksomhed fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Det er derfor vigtigt, at bestemmelserne i 
artikel 6 om de oplysninger, der skal fremlægges i forbindelse med ingredienser, og artikel 10 
om sundhedsadvarsler, også bør anvendes på sådanne produkter.

Ændringsforslag 579
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne undtagelse, 
hvis der sker en væsentlig ændring i 
forholdene, som konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Tobaksvarer, der indtages nasalt, er 
ligeledes undtaget. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende ophævelse af 
denne undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra Kommissionen.

Or. de

Ændringsforslag 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne undtagelse, 

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak, tobak til vandpiber og røgfrie 
tobaksvarer er undtaget fra forbuddene i 
stk. 1 og 5. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende ophævelse af denne 
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hvis der sker en væsentlig ændring i 
forholdene, som konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

Or. ro

Ændringsforslag 581
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne undtagelse, 
hvis der sker en væsentlig ændring i 
forholdene, som konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er ikke
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne undtagelse, 
hvis der sker en væsentlig ændring i 
forholdene, som konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

Or. el

Begrundelse

Dette direktiv skal beskytte alle forbrugere af tobaksvarer lige meget.

Ændringsforslag 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak, vandpibetobak og røgfrie 
tobaksvarer er undtaget fra forbuddene i 
stk. 1 og 5. Kommissionen tillægges 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne undtagelse, 
hvis der sker en væsentlig ændring i 
forholdene, som konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

Or. it

Begrundelse

Eurobarometer viser, at unge og studerende i højere grad anvender vandpibe end andre 
grupper.

Ændringsforslag 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. For at få optaget en ingrediens i 
bilag -1 skal fabrikanter og importører 
indgive en ansøgning til Kommissionen.
Ansøgningen skal vedlægges følgende 
oplysninger:
a) ansøgerens navn eller firmanavn og 
faste adresse
b) ingrediensens kemiske navn
c) ingrediensens funktion og maksimale 
mængde pr. cigaret og
d) klare beviser, der understøttes af 
videnskabelige data, for, at ingrediensen 
ikke hører under et af 
udelukkelseskriterierne i denne artikel.
Kommissionen kan spørge det relevante 
videnskabelige udvalg, om den relevante 
ingrediens hører under et af 
udelukkelseskriterierne i denne artikel, 
eller kun med en vis koncentration.
Kommissionen træffer afgørelse i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 1 
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senest et år efter modtagelsen af 
ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

Proceduren for optagelse af ingredienser på positivlisten skal fastsættes.

Ændringsforslag 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Tobak, der indtages oralt (snus), 
undtages fra bestemmelserne i artikel 6 i 
dette direktiv.

Or. sv

Begrundelse

I lyset af det generelle forbud mod salg af snus (tobaksvarer, der indtages oralt) i EU er der 
ikke nogen grænseoverskridende interesse i at regulere indholdet i snus på EU-plan. Det bør i 
stedet reguleres på nationalt plan i den medlemsstat (Sverige), hvor salg af snus er tilladt.
Kommissionens forslag til direktiv er utilstrækkeligt med hensyn til f.eks. regulering af
skadelige tilsætningsstoffer. Stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed, er 
overhovedet ikke omfattet, mens der er strenge regler for almindelige smagsstoffer.

Ændringsforslag 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Der oprettes en støttefond for 
tobaksdyrkere i de regioner, hvor der 
produceres tobak, for at kompensere for 
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dyrkernes tab som følge af direktivets 
gennemførelse. Penge fra denne fond 
tildeles de dyrkere, som er påvirket af den 
faldende efterspørgsel efter råtobak, samt 
dyrkere, som ønsker at ophøre med at 
dyrke tobak og ændre deres 
produktionsprofil.

Or. pl

Begrundelse

Gennemførelsen af direktivets bestemmelser vil føre til en reduktion i efterspørgslen af 
råtobak i EU, som muligvis vil blive erstattet af råtobak fra tredjelande. Dette medfører 
faldende indtægter for dyrkerne og voksende arbejdsløshed. I denne forbindelse bør der 
oprettes en støttefond til tobaksdyrkere, som er påvirket af den faldende efterspørgsel efter 
råtobak, samt dyrkere, som ønsker at ophøre med at dyrke tobak og ændre deres 
produktionsprofil.

Ændringsforslag 586
Marit Paulsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om tobaksvarer skal være 
forsynet med sundhedsadvarsler på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor produktet markedsføres.

1. Med undtagelse af produkterne i artikel 
15 skal hver enkeltpakning og eventuel 
ydre emballage om tobaksvarer være 
forsynet med sundhedsadvarsler på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor produktet markedsføres.

Or. en

Ændringsforslag 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om tobaksvarer skal være 
forsynet med sundhedsadvarsler på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor produktet markedsføres.

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om tobaksvarer med undtagelse 
af den gennemsigtige cellofan, der 
anvendes i detailhandelen, skal være 
forsynet med sundhedsadvarsler på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor produktet markedsføres.

Or. es

Begrundelse

Denne overvejelse er allerede omhandlet i det nuværende direktiv, og desuden kan 
sundhedsadvarslerne på pakken ses gennem det gennemsigtige cellofan. 

Ændringsforslag 588
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sundhedsadvarsler skal udfylde hele den 
overflade, der er forbeholdt dem, og de må 
ikke kommenteres, omformuleres eller 
være omfattet af henvisninger af nogen 
art.

2. Sundhedsadvarsler skal udfylde hele den 
overflade, der er forbeholdt dem.

Or. nl

Ændringsforslag 589
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 

udgår
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påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking 
and tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures 
eller af nogen form for 
indpakningsmateriale, pung, omslag, 
æske/kasse eller anden anordning eller 
ved åbning af enkeltpakningen.

Or. nl

Ændringsforslag 590
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være
placeret på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning.

Or. cs

Ændringsforslag 591
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
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påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, 
sikkerhedsfeatures eller af nogen form for 
indpakningsmateriale, pung, omslag, 
æske/kasse eller anden anordning eller ved 
åbning af enkeltpakningen.

Or. de

Ændringsforslag 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, "tracking and tracing"-
mærker, sikkerhedsfeatures eller af nogen 
form for indpakningsmateriale, pung, 
omslag, æske/kasse eller anden anordning 
eller ved åbning af enkeltpakningen.

Or. en

Ændringsforslag 593
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
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påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen. De samme 
sikkerhedsmæssige overvejelser berettiger 
til at fastholde bestemmelsen i direktiv 
2001/37/EF, som tillader, at advarsler kan 
påsættes cigaræsker ved hjælp af 
mærkater, der kan fjernes.

Or. fr

Begrundelse

Søger at genindføre bestemmelsen i direktivet fra 2001 af indlysende årsager som 
omkostninger pr. markedssektor. 

Ændringsforslag 594
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for uigennemsigtigt
indpakningsmateriale, pung, omslag, 
æske/kasse eller anden anordning eller ved 
åbning af enkeltpakningen.

Or. de
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Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at trykke en sundhedsadvarsel på gennemsigtig emballage, eftersom 
advarslen på selve pakken kan ses gennem det gennemsigtige indpakningsmateriale.

Ændringsforslag 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen. I tilfælde af andre 
tobaksvarer end cigaretter, rulletobak og 
røgfrie tobaksvarer kan 
sundhedsadvarsler påsættes ved hjælp af 
klistermærker, forudsat at disse ikke kan 
fjernes.

Or. de

Begrundelse

I lyset af pakkernes størrelse og udformning samt at cigarer fremstilles i ringe antal, kan 
sundhedsadvarsler i form af klistermærker være relevant for cigarfabrikanter. Direktiv 
2001/37/EF giver også mulighed for denne undtagelse.

Ændringsforslag 596
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

I tilfælde af produkter, der fremstilles i 
små mængder, kan ovennævnte 
sundhedsadvarsler påsættes i form af 
klistermærker, forudsat at dette sker på 
oprindelsesstedet, og at de ikke kan 
fjernes uden at ødelægge emballagen.

Or. es

Ændringsforslag 597
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre tydelighed og synlighed, 
navnlig af de grafiske advarsler, kan der 
anvendes klistermærker, forudsat at de 
ikke kan fjernes fra emballagen, og kun 
på emballage, hvor det er vanskeligt eller 
umuligt at påtrykke den kombinerede 
advarsel.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at de advarsler, der vises på emballage, som ikke er let at trykke på, 
f.eks. metal eller træ, er tydelige og synlige.
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