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Ändringsförslag 487
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

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

Or. cs

Ändringsförslag 488
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

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

Or. de

Motivering

Överföring av befogenheter strider inte bara mot subsidiaritetsprincipen och varje rättslig 
grund, utan även mot de i fördraget fastställda riktlinjerna för tillämpning av ”delegerade 
akter” (artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och 
”genomförandeakter” (artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
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Ändringsförslag 489
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

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

Or. pl

Motivering

Ovanstående problematik är av avgörande betydelse och ska därför regleras av en 
grundläggande rättsakt.

Ändringsförslag 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

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

Or. de

Ändringsförslag 491
Jutta Haug
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

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

Or. en

Ändringsförslag 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

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

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1
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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

Or. de

Ändringsförslag 494
Elena Oana Antonescu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

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.

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ –
genom genomförandeakter och mot 
bakgrund av de uppgifter som tas upp i 
artikel 5 och tillgängliga vetenskapliga
rön – anta en gemensam förteckning över 
tillsatser som är godkända att användas i 
tobaksvaror, med beaktande av 
bestämmelserna i punkt 1.
Medlemsstaterna får förbjuda tillsatser 
med kända negativa effekter innan de 
bedöms för godkännande. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1
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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.

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1 mot 
bakgrund av vetenskapliga rön. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 21. En oberoende panel ska bistå 
beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 496
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 497
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett enhetligt 
förfarande för att bestämma om en 

utgår
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tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

Or. pl

Motivering

Ovanstående problematik är av avgörande betydelse och ska därför regleras av en 
grundläggande rättsakt.

Ändringsförslag 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Motivering

Antagandet av enhetliga regler om förfarandena för att fastställa om en tobaksvara omfattas 
av tillämpningsområdet för punkt 1 betraktas som en väsentlig del av en lagstiftningsakt och 
alla ändringar av denna del bör göras inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

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

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

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.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta
delegerade akter enligt artikel 22 för att
fastställa ett enhetligt förfarande för att 
bestämma om en tobaksvara omfattas av 
punkt 1.

Or. it

Ändringsförslag 502
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är ytterst politiska. Alla ändringar måste göras inom ramen för det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 503
Holger Krahmer
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. de

Motivering

Överföring av befogenheter strider inte bara mot subsidiaritetsprincipen och varje rättslig 
grund, utan även mot de i fördraget fastställda riktlinjerna för tillämpning av ”delegerade 
akter” (artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och 
”genomförandeakter” (artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Ändringsförslag 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår
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Or. en

Motivering

De högsta tillåtna halterna för tillsatser eller kombinationer av tillsatser betraktas som 
väsentliga delar av en lagstiftningsakt och därför bör alla ändringar av dessa delar göras 
inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 505
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 506
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 

utgår
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enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk lukt och smak har blivit populära (de utgör en betydande andel 
av marknaden för tobaksvaror) i ett fåtal EU-länder. I andra länder är populariteten för 
smaksatta cigaretter försvinnande liten, och i vissa obefintlig. De av kommissionen 
föreslagna lösningarna kommer därför att hårdast drabba marknaderna i de länder där 
smaksatta cigaretter är populära, men praktiskt taget inte alls påverka marknaderna i övriga 
medlemsstater. Denna lösning är oproportionell, och bör som sådan inte införas.

Ändringsförslag 507
Jutta Haug

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 509
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen kan på egen hand genomföra grundläggande ändringar av direktivet om den 
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ges befogenhet att anta delegerade akter i detta sammanhang. Ingredienserna bör snarare 
regleras genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 510
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 511
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk smak 
då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar den 
karakteristiska smaken.

3. Om vetenskapliga rön som framkommit
vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 
visar att en viss tillsats eller kombination 
av tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska ordinarie 
lagstiftningsförfarande följas för att 
fastställa högsta tillåtna halter av dessa 
tillsatser eller kombinationer av tillsatser 
som orsakar den karakteristiska smaken.
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Or. el

Motivering

För att fastställa högsta tillåtna halter av tillsatser som enligt tillförlitliga vetenskapliga rön 
ger en karakteristisk lukt/smak, bör ordinarie lagstiftningsförfarande följas och inte 
antagande av delegerade akter från kommissionen.

Ändringsförslag 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att fastställa högsta tillåtna 
halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

3. Om en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt endast ger en smak eller 
gör varan mer välsmakande då en viss halt 
eller koncentration överskrids ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter av dessa 
tillsatser eller kombinationer av tillsatser
genom att ändra bilaga I i enlighet med 
detta.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med förslaget på en positivlista som ett villkor för användning av 
tillsatser bör bestämmelsen att kommissionen får fastställa högsta tillåtna halter gälla alla 
smaker och tillsatser som kan göra varan mer välsmakande.

Ändringsförslag 513
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
följande tillsatser används i tobaksvaror:

utgår

a) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara innebär en 
hälsomässig fördel eller minskade 
hälsorisker.
b) Koffein, taurin och andra tillsatser 
eller stimulerande ämnen som är 
förknippade med energi och vitalitet.
c) Tillsatser som färgar utsläppen.

Or. de

Motivering

Det finns inga vetenskapliga belägg för ett förbud på grundval av toxikologiska studier. 
Dessutom saknas den koppling till tillverkare, testmetoder och meningsfulla kriterier som 
man skulle behöva för att redovisa sådana aktuella vetenskapliga uppgifter.

Ändringsförslag 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
följande tillsatser används i tobaksvaror:

utgår

a) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara innebär en 
hälsomässig fördel eller minskade 
hälsorisker.
b) Koffein, taurin och andra tillsatser 
eller stimulerande ämnen som är 
förknippade med energi och vitalitet.
c) Tillsatser som färgar utsläppen.

Or. de
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Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 515
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
följande tillsatser används i tobaksvaror:

4. Användning av följande tillsatsämnen 
och smaktillsatser och deras 
beståndsdelar i tobaksvaror är inte 
tillåten:

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska förbjuda att
följande tillsatser används i tobaksvaror:

4. Bilaga I får inte innehålla följande 
tillsatser i tobaksvaror:

Or. en

Motivering

Ändring till följd av förslaget att införa en positivlista i artikel 6.1 första stycket av samma 
författare.

Ändringsförslag 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara innebär en 
hälsomässig fördel eller minskade 
hälsorisker.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara innebär en 
hälsomässig fördel eller minskade 
hälsorisker.

a) Vitaminer eller

Or. en

Motivering

Uttrycket andra tillsatser är mycket vagt och bygger inte på vetenskapliga rön, vilket innebär 
att det kan leda till subjektiva tolkningar och osäkerhet angående rättsläget för företagare 
och förvaltningar som ansvarar för övervakningen av dem.

Ändringsförslag 519
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara innebär en 

a) Vitaminer eller
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hälsomässig fördel eller minskade 
hälsorisker.

Or. es

Ändringsförslag 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Socker eller liknande tillsatser som 
mildrar eller ändrar den ursprungliga 
tobakssmaken för att göra varan mer 
välsmakande och öka dess 
attraktionskraft eller

Or. en

Motivering

Socker används ofta för att ändra den ursprungliga smaken i syfte att öka varans 
attraktionskraft eller göra den mer välsmakande för ungdomar eller personer som börjar 
röka.

Ändringsförslag 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Koffein, taurin och andra tillsatser 
eller stimulerande ämnen som är 
förknippade med energi och vitalitet.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.
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Ändringsförslag 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Koffein, taurin och andra tillsatser eller
stimulerande ämnen som är förknippade 
med energi och vitalitet.

b) Koffein, taurin eller

Or. en

Motivering

Uttrycket andra tillsatser är mycket vagt och bygger inte på vetenskapliga rön, vilket innebär 
att det kan leda till subjektiva tolkningar och osäkerhet angående rättsläget för företagare 
och förvaltningar som ansvarar för övervakningen av dem.

Ändringsförslag 523
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Koffein, taurin och andra tillsatser eller
stimulerande ämnen som är förknippade 
med energi och vitalitet.

b) Koffein och taurin eller

Or. es

Ändringsförslag 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillsatser som färgar utsläppen. utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 525
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Smaktillsatser i delar av tobaksvaror 
som filter, papper, förpackningar eller 
kapslar och eventuella tekniska detaljer 
som medger ändring av smak eller 
rökintensitet. Filter och kapslar får inte 
innehålla tobak.

Or. de

Ändringsförslag 526
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Alla kommersiella referenser till 
tillsatser som kan ge konsumenten 
intrycket att en tobaksvara vid 
konsumtion innebär en hälsomässig 
fördel och minskade hälsorisker eller 
förknippas med energi och vitalitet eller 
någon annan liknande fördel är alltid 
strängt förbjudet.
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Or. es

Ändringsförslag 527
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och 
eventuella tekniska detaljer som medger 
ändring av smak eller rökintensitet. Filter 
och kapslar får inte innehålla tobak.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 528
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och 
eventuella tekniska detaljer som medger 
ändring av smak eller rökintensitet. Filter 
och kapslar får inte innehålla tobak.

utgår

Or. de

Motivering

Ett beslut att tillåta, begränsa eller förbjuda vissa ingredienser bör baseras på tillförlitliga
vetenskapliga bevis, av vilka det framgår om dessa ingredienser ökar risken med 
produkterna.
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Ändringsförslag 529
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och 
eventuella tekniska detaljer som medger 
ändring av smak eller rökintensitet. Filter 
och kapslar får inte innehålla tobak.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och 
eventuella tekniska detaljer som medger 
ändring av smak eller rökintensitet. Filter 
och kapslar får inte innehålla tobak.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 531
Jarosław Kalinowski
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och 
eventuella tekniska detaljer som medger 
ändring av smak eller rökintensitet. Filter 
och kapslar får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av anordningar som medger 
ändring av rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk lukt och smak har blivit populära (utgör en betydande andel av 
marknaden för tobaksvaror) endast i vissa EU-länder. I andra länder är populariteten för 
smaksatta cigaretter försvinnande liten, och i vissa obefintlig. De av kommissionen 
föreslagna lösningarna kommer därför att hårdast drabba marknaderna i de länder där 
smaksatta cigaretter är populära, men praktiskt taget inte alls påverka marknaderna i övriga 
medlemsstater. Denna lösning är oproportionell, och bör som sådan inte införas.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet ska förbjudas.
Filter och kapslar får inte innehålla tobak.

Or. en
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Motivering

Redaktionell ändring för att ändringsförslaget ska vara förenligt med förslaget på en 
positivlista.

Ändringsförslag 533
Jutta Haug

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar som medger 
ändring av smak eller rökintensitet. Filter 
och kapslar får inte innehålla tobak.

Or. en

Ändringsförslag 534
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet, om det genom 
forskning otvivelaktigt bevisats att
tillsatsen ökar produktens toxicitet eller 
beroendeframkallande effekt. Filter och 
kapslar får inte innehålla tobak.

Or. pl

Ändringsförslag 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser och/eller 
tillsatser i delar av tobaksvaror som filter, 
papper, förpackningar eller kapslar och 
eventuella tekniska detaljer som medger 
ändring av smak, lukt eller rökintensitet.
Filter och kapslar får inte innehålla tobak.

Or. en

Ändringsförslag 537
Gaston Franco
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Tekniska detaljer som syftar till att 
minska vissa skadliga ämnen i röken 
påverkas inte.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För tekniska åtgärder som ska minska 
vissa skadliga ämnen i röken eller öka 
tobaksvarors biologiska nedbrytbarhet 
gäller inte bestämmelserna i punkt 5. 

Or. it

Ändringsförslag 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelser och villkor som anges i 
förordning (EG) nr 1907/2006 tillämpas 
på tobaksvaror när så är lämpligt.

utgår

Or. de
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Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att 
tobaksvaror släpps ut på marknaden, om 
de har tillsatser i en sådan mängd att den 
toxiska eller beroendeframkallande 
effekten märkbart ökar vid konsumtion.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska
eller beroendeframkallande effekten 
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser som i sig själva är giftiga, 
cancerframkallande och 
beroendeframkallande eller som kan 
orsaka någon av ovannämnda effekter i 
oförbränd form eller vid konsumtion av 
tobaksvaran.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Bilaga I får inte på grundval av 
vetenskapliga rön innehålla tillsatser som 
ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten vid 
konsumtion.

Or. en

Motivering

Alla tillsatser som ökar den toxiska eller beroendeframkallande effekten hos en tobaksvara 
bör vara förbjudna, inte bara de som ”i en sådan mängd” ökar effekten.

Ändringsförslag 543
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten 
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
allmänna vetenskapliga rön, framtagna av 
tillförlitliga och säkra vetenskapliga 
källor och bifogade alla administrativa 
beslut, förbjuda att tobaksvaror släpps ut 
på marknaden, om de har tillsatser i en 
sådan mängd att den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten objektivt 
sett ökar vid konsumtion.

Or. es
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Ändringsförslag 544
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den totala 
hälsopåverkan märkbart ökar vid 
konsumtion.

Or. en

Motivering

Utsläppandet på marknaden av en tobaksvara bör kopplas till och övervägas i förhållande till 
varans totala hälsopåverkan för hela befolkningen.

Ändringsförslag 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten 
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en mätbar mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten 
märkbart ökar vid konsumtion.

Or. en

Motivering

Termen ”i en sådan mängd” är för subjektiv och därför ganska svår att bedöma. Direktivet 
måste föreskriva att beslut om begränsningar eller restriktioner för vissa tillsatser ska bygga 
på sunda och mätbara vetenskapliga rön.
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Ändringsförslag 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten 
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten vid 
konsumtion ökar signifikant enligt 
internationell standard.

Or. de

Ändringsförslag 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ändring till följd av förslaget att införa en positivlista i artikel 6.1 första stycket av samma 
författare.

Ändringsförslag 549
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat, eller får på eget initiativ, 
genom en genomförandeakt fastställa om 
en tobaksvara omfattas av punkt 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21 och baseras på de senaste 
vetenskapliga rönen.

utgår

Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk lukt och smak har blivit populära (utgör en betydande andel av 
marknaden för tobaksvaror) endast i vissa EU-länder. I andra länder är populariteten för 
smaksatta cigaretter försvinnande liten, och i vissa obefintlig. De av kommissionen 
föreslagna lösningarna kommer därför att hårdast drabba marknaderna i de länder där 
smaksatta cigaretter är populära, men praktiskt taget inte alls påverka marknaderna i övriga 
medlemsstater. Denna lösning är oproportionell, och bör som sådan inte införas.

Ändringsförslag 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat, eller får på eget initiativ, 
genom en genomförandeakt fastställa om 
en tobaksvara omfattas av punkt 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21 och baseras på de senaste 
vetenskapliga rönen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat, eller får på eget initiativ, 
genom en genomförandeakt fastställa om 
en tobaksvara omfattas av punkt 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21 och baseras på de senaste 
vetenskapliga rönen.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 552
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat, eller får på eget initiativ, 
genom en genomförandeakt fastställa om 
en tobaksvara omfattas av punkt 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21 och baseras på de senaste 
vetenskapliga rönen.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen kan på egen hand genomföra grundläggande ändringar av direktivet om den 
ges befogenhet att anta delegerade akter i detta sammanhang. Ingredienserna bör snarare 
regleras genom medbeslutandeförfarandet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat, eller får på eget initiativ, 
genom en genomförandeakt fastställa om 
en tobaksvara omfattas av punkt 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21 och baseras på de senaste 
vetenskapliga rönen.

utgår

Or. en

Motivering

Ändring till följd av förslaget att införa en positivlista i artikel 6.1 första stycket av samma 
författare.
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Ändringsförslag 554
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är ytterst politiska. Alla ändringar måste göras inom ramen för det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 555
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 557
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 

utgår
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fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

Or. en

Motivering

Kommissionen kan på egen hand genomföra grundläggande ändringar av direktivet om den 
ges befogenhet att anta delegerade akter i detta sammanhang. Ingredienserna bör snarare 
regleras genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. en

Motivering

Beslutet att begränsa eller förbjuda en viss vara på grund av dess tillsatser i enlighet med 
punkterna 7 och 8 måste bygga på sunda och mätbara vetenskapliga rön och diskuteras inom 
ramen för en framtida översyn av direktivet. Dessutom betraktas dessa aspekter som 
väsentliga delar av en lagstiftningsakt och alla ändringar av dessa delar bör göras inom 
ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

9. Om vetenskapliga rön visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna
endast ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion då en viss halt 
eller koncentration överskrids, inbegripet 
standardmässiga säkerhetsmarginaler,
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser genom att bilaga I ändras i 
enlighet med detta.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med förslaget på en positivlista som ett villkor för användning av 
tillsatser bör bestämmelsen att kommissionen får fastställa högsta tillåtna halter även gälla 
alla tillsatser som endast är toxiska eller beroendeframkallande vid en viss koncentration.

Ändringsförslag 560
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska ordinarie 
lagstiftningsförfarande följas för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.



PE510.715v01-00 40/60 AM\935758SV.doc

SV

Or. el

Motivering

För att fastställa högsta tillåtna halter för tillsatser som enligt vetenskapliga rön på ett 
märkbart sätt ökar den toxiska eller beroendeframkallande effekten av en tobaksvara bör 
ordinarie lagstiftningsförfarande följas.

Ändringsförslag 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett enligt erkänd internationell standard 
signifikant sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

Or. de

Ändringsförslag 562
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 

utgår
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att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är ytterst politiska. Alla ändringar måste göras inom ramen för det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 563
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 564
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 

utgår
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anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

Or. cs

Ändringsförslag 565
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 

utgår
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rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

Or. en

Motivering

För att garantera en hög hälsoskyddsnivå och lika skydd för alla konsumenter i hela EU bör 
andra tobaksvaror för rökning än cigaretter och rulltobak omfattas av samma märkningskrav.

Ändringsförslag 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 6.1.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Man måste se till att lagstiftningen inte kan kringgås när det gäller restriktioner för tillsatser. 
Även om de används av färre personer jämfört med cigaretter och rulltobak lockar även 
smaktillsatser i varor såsom tobak för cigariller och vattenpipa unga människor.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter,
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter och
rulltobak ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5.

Or. en

Motivering

Rökfria tobaksvaror används främst av äldre personer och ska vara undantagna från förbudet 
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mot karakteristisk smak. Dessutom bör lagstiftningen främja traditionella tobaksvaror och 
produkter som är mindre skadliga än cigaretter.

Ändringsförslag 570
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Smaktillsatser som används i tobak för 
användning i munnen (snus) ska vara 
undantagna från bestämmelserna i 
punkt 1. Om Sverige inte vidtar åtgärder 
när det gäller smaktillsatser som grundas 
på Världshälsoorganisationens 
ramkonvention om tobakskontroll eller 
dess riktlinjer inom fyra år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv ska
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
upphäva detta undantag.

Or. en

Motivering

Alla tobaksvaror bör omfattas av samma bestämmelser när det gäller ingredienser, med 
undantag för snus, som utgör ett specialfall. Samtidigt som EU har fullständig rätt att reglera 
tillsatserna i snus bör Sverige, på grund av denna för landet känsliga fråga, ges tillåtelse att 
reglera tillsatserna i snus. Om Sverige inte gör det på ett korrekt sätt inom fyra år bör snus 
omfattas av samma bestämmelser som andra tobaksvaror.

Ändringsförslag 571
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter,
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 

10. Andra tobaksvaror än cigaretter och
rulltobak ska vara undantagna från de 
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punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

förbud som fastställs i punkterna 1 och 5.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och tobak för användning i 
munnen ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5.

Or. de

Motivering

Konsumtionen av traditionell tobak för användning i näsan och tuggtobak är begränsad till 
mycket små regioner i Europa och tillhör nedärvda seder och bruk. Dessutom konsumeras 
tobak för användning i näsan och tuggtobak främst av äldre personer. Även i fråga om 
föreskrifter för märkning enligt artiklarna 10 och 11 gäller samma, mindre restriktiva 
bestämmelser för tobak för användning i näsan och tuggtobak som för cigarrer, cigariller och 
piptobak. Därför bör samma undantag gälla för artikel 6.

Ändringsförslag 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att genom genomförandeakter 
upphäva detta undantag vid en betydande 
förändring av omständigheterna med minst 
20 procent i de tio medlemsstater med de 
största marknaderna på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller vid en ökad 
förekomst av respektive produktkategori i 
konsumentgruppen under 25 år med 
minst 10 procentenheter i minst 
tio medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [detta datum fastställs när 
direktivet antas] Eurobarometerrapport 
eller likvärdiga studier,

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 574
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.
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befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. de

Motivering

Undantaget för förbud för vissa tobaksvaror gäller det användningsområde som avses i 
artikel 6. Därför bör möjligheten att upphäva dessa undantag finnas kvar hos de båda 
medlagstiftarna som en viktig del av deras behörighet enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 576
Erik Bánki
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.

Or. en

Motivering

Kommissionen kan på egen hand genomföra grundläggande ändringar av direktivet om den 
ges befogenhet att anta delegerade akter i detta sammanhang. Ingredienserna bör snarare 
regleras genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 577
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.

Or. en

Motivering

Artikel 6.10 innehåller väsentliga delar av direktivet och omfattas därför inte av delegerade 
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akter.

Ändringsförslag 578
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak, vattenpipstobak och rökfria 
tobaksvaror ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
upphäva detta undantag om det i en rapport 
från kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna på 
grundval av uppgifter från behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Den höga konsumtionen bland unga av vattenpipstobak som chicha förtjänar extra 
uppmärksamhet ur hälsosynpunkt. Därför är det viktigt att bestämmelserna i artikel 6 om den 
information som ska lämnas om ingredienser och artikel 10 om hälsovarningar även omfattar 
dessa produkter.

Ändringsförslag 579
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Likaså ska undantag 
göras för tobaksvaror för användning i 
näsan. Kommissionen ska ges befogenhet 
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om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

att anta delegerade akter enligt artikel 22 
för att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av omständigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak, vattenpipstobak och rökfria 
tobaksvaror ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
upphäva detta undantag om det i en rapport 
från kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. ro

Ändringsförslag 581
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska inte
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
upphäva detta undantag om det i en rapport 
från kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. el
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Motivering

Detta direktiv skyddar alla konsumenter av tobaksvaror på samma sätt. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak, rökfria tobaksvaror och 
vattenpipstobak ska vara undantagna från 
de förbud som fastställs i punkterna 1 och 
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av omständigheterna.

Or. it

Motivering

Enligt Eurobarometer använder ungdomar och studenter vattenpipa i högre utsträckning än 
andra grupper.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. För att en ingrediens ska tas upp i 
bilaga I måste tillverkarna och 
importörerna göra en ansökan till 
kommissionen. Ansökan ska omfatta 
följande uppgifter:
a) Sökandens namn eller firma samt 
hemvist.
b) Ingrediensens kemiska namn.
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c) Ingrediensens funktion och högsta 
tillåtna halt per cigarett.
d) Tydliga bevis baserade på
vetenskapliga data för att ingrediensen 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i denna artikel.
Kommissionen kan fråga den berörda 
vetenskapliga kommittén om ingrediensen 
i sig eller endast i en viss koncentration 
omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i denna artikel. 
Kommissionen ska fatta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som fastställs 
i punkt 1 senast ett år efter att den har 
mottagit ansökan.

Or. en

Motivering

Förfarandet för att ta upp ingredienser i positivlistan måste fastställas.

Ändringsförslag 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tobak för användning i munnen 
(snus) ska undantas från bestämmelserna 
i artikel 6 i detta direktiv.

Or. sv

Motivering

På grund av det generella förbudet mot försäljning av snus inom EU saknas det 
gränsöverskridande intresset för att reglera innehållet i snus på EU-nivå. Detta bör i stället 
regleras nationellt av den medlemsstat (Sverige) där försäljningen är tillåten. Kommissionens 
förslag till direktiv är otillräckligt när det gäller reglering av exempelvis hälsofarliga 
tillsatser. De ämnen som kan vara farliga för hälsan lämnas helt utan ingripande medan 
vanliga smaktillsatser regleras hårt.



PE510.715v01-00 54/60 AM\935758SV.doc

SV

Ändringsförslag 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
En stödfond för tobaksodlare ska 
upprättas i de regioner där tobak 
produceras, för att kompensera dessa 
odlares förluster till följd av direktivets 
införande. Medel från denna fond ska 
avsättas för odlare som drabbas av 
minskad efterfrågan på tobaksråvara 
samt för odlare som vill sluta med 
tobaksodling och ställa om till annan 
produktion.

Or. pl

Motivering

Införandet av direktivets bestämmelser kommer att leda till att efterfrågan på tobaksråvara 
odlad i EU minskar, och att denna eventuellt ersätts med råvara från tredjeland, vilket 
innebär minskade inkomster för odlarna och ökad arbetslöshet. Därför bör en stödfond 
upprättas avsedd för tobaksodlare som drabbas av minskad efterfrågan på tobaksråvara samt 
för odlare som vill sluta med tobaksodling och ställa om till annan produktion.

Ändringsförslag 586
Marit Paulsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning med tobaksvaror 
och eventuella ytterförpackningar ska
förses med hälsovarningar på det officiella 
språket eller språken i den medlemsstat där 
varan släpps ut på marknaden.

1. Med undantag för de produkter som 
avses i artikel 15 ska varje 
styckförpackning med tobaksvaror och 
eventuella ytterförpackningar förses med 
hälsovarningar på det officiella språket 
eller språken i den medlemsstat där varan 
släpps ut på marknaden.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning med tobaksvaror 
och eventuella ytterförpackningar ska 
förses med hälsovarningar på det officiella 
språket eller språken i den medlemsstat där 
varan släpps ut på marknaden.

1. Varje styckförpackning med tobaksvaror 
och eventuella ytterförpackningar, med 
undantag för transparent cellofan som 
används i detaljhandeln, ska förses med 
hälsovarningar på det officiella språket 
eller språken i den medlemsstat där varan 
släpps ut på marknaden.

Or. es

Motivering

Detta finns redan med i gällande direktiv. Det transparenta cellofanet gör det dessutom 
möjligt att se hälsovarningarna på innerförpackningen.

Ändringsförslag 588
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hälsovarningar ska täcka hela den yta 
som reserverats för dem och de får inte 
kommenteras, omformuleras eller 
hänvisas till i någon form.

2. Hälsovarningar ska täcka hela den yta 
som reserverats för dem.

Or. nl

Ändringsförslag 589
Daniël van der Stoep
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska 
de tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 590
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
placeras på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj.

Or. cs

Ändringsförslag 591
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
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grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
säkerhetsmärkning eller av någon typ av 
omslag, påse, fodral, låda eller annan
detalj, eller när styckförpackningen 
öppnas.

Or. de

Ändringsförslag 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning,
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, spårningsmärkning, 
säkerhetsmärkning eller av någon typ av 
omslag, påse, fodral, låda eller annan 
detalj, eller när styckförpackningen 
öppnas.

Or. en

Ändringsförslag 593
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
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skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas. Samma 
säkerhetskrav motiverar bibehållandet av 
den bestämmelse som fastställs i 
direktiv 2001/37/EG om att varningstexter 
får fästas på cigarrförpackningar med 
hjälp av klistermärken som inte kan 
avlägsnas.

Or. fr

Motivering

Denna ändring syftar till att återinföra den bestämmelse som infördes genom direktivet från 
2001 av uppenbara kostnadsskäl inom olika marknadssegment.

Ändringsförslag 594
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av icke-transparent
omslag, påse, fodral, låda eller annan 
detalj, eller när styckförpackningen 
öppnas.

Or. de

Motivering

Att sätta en varning på transparenta förpackningar förefaller ineffektivt, då varningarna utan 
vidare kan ses genom det transparenta skyddsomslaget.
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Ändringsförslag 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas. För andra 
tobaksvaror, med undantag för cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, får 
hälsovarningarna fästas med hjälp av 
klistermärken, under förutsättning att 
dessa inte kan avlägsnas.

Or. de

Motivering

På grund av mångfalden på förpackningsområdet och tillverkning i små serier är varningar 
som kan fästas med hjälp av klistermärken viktiga för cigarrtillverkare. Detta undantag 
stämmer också överens med direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 596
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
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eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

För produkter som produceras i liten 
skala är det tillåtet att fästa klistermärken 
med dessa hälsovarningar under 
förutsättning att detta görs från början 
och att de inte går att avlägsna utan att 
förstöra förpackningen.

Or. es

Ändringsförslag 597
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Endast i de fall då 
förpackningsmaterialet gör det svårt eller 
omöjligt att trycka hälsovarningar får de 
fästas med klistermärken, i synnerhet 
grafiska sådana, så att de blir tydliga och 
synliga, under förutsättning att de inte går 
att avlägsna.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att se till att varningstexterna är tydliga på förpackningar av metall eller trä 
där det inte går att ha tryckt text. 


