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Ændringsforslag 598
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
sundhedsadvarslerne på den primære
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage er fuldt synlige, herunder at 
de ikke helt eller delvist er skjult eller 
brydes af indpakningsmateriale, punge, 
omslag, æsker/kasser eller andre 
anordninger, når tobaksvaren 
markedsføres.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
sundhedsadvarslerne i det primære synsfelt
på enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage er fuldt synlige, herunder at de 
ikke helt eller delvist er skjult eller brydes 
af indpakningsmateriale, punge, omslag, 
æsker/kasser eller andre anordninger, når 
tobaksvaren markedsføres.

Or. de

Ændringsforslag 599
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
sundhedsadvarslerne på den primære 
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage er fuldt synlige, herunder 
at de ikke helt eller delvist er skjult eller
brydes af indpakningsmateriale, punge, 
omslag, æsker/kasser eller andre 
anordninger, når tobaksvaren 
markedsføres.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
sundhedsadvarslerne og 
sundhedsudgifterne på den primære 
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage er fuldt synlige, og de skal 
vedtage de nødvendige regler for at 
forbyde markedsføring af en enhver type 
indpakningsmateriale, pung, omslag, 
æske/kasse eller anden anordning, som
helt eller delvist dækker eller bryder 
sundhedsadvarslerne.

Or. en
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Ændringsforslag 600
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Sundhedsadvarslerne må på ingen måde 
skjule eller være anbragt på tværs af 
banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker eller sikkerhedsfeatures 
på enkeltpakningerne.

5. Sundhedsadvarslerne må på ingen måde 
skjule eller være anbragt på tværs af 
banderoler, der skal placeres ved åbningen 
af tobaksvarers emballering,
prismærkater, "tracking and tracing"-
mærker eller sikkerhedsfeatures på 
enkeltpakningerne.

Or. el

Begrundelse

Banderoler skal placeres ved åbningen af tobaksvarers emballering, så de ødelægges ved 
åbning. Dette vil begrænse de mange anvendelser af banderoler og smugling.

Ændringsforslag 601
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Brice Hortefeux

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne må ikke øge størrelsen 
af sundhedsadvarslerne, f.eks. ved at 
indføre et krav om, at sundhedsadvarslerne 
skal være omkranset af en kant. 
Sundhedsadvarsler reelle størrelse beregnes 
i forhold til den overflade, hvorpå de er 
anbragt, før enkeltpakningen åbnes.

6. Medlemsstaterne kan øge størrelsen af 
sundhedsadvarslerne, f.eks. ved at indføre 
et krav om, at sundhedsadvarslerne skal 
være omkranset af en kant. 
Sundhedsadvarsler reelle størrelse beregnes 
i forhold til den overflade, hvorpå de er
anbragt, før enkeltpakningen åbnes.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne vælge den forebyggelsespolitik, der er mest egnet for deres land, 
og som er i overensstemmelse med alle andre nationale offentlige politikker.
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Ændringsforslag 602
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Billeder af enkeltpakninger eller ydre 
emballage, der henvender sig til 
forbrugere i Unionen, skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette kapitel.

udgår

Or. el

Begrundelse

Indførelsen af billeder bør fortsat overlades til medlemsstaternes skøn.

Ændringsforslag 603
Andrés Perelló Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Enkeltpakningen og dens omgivende 
emballage må ikke indeholde trykte 
kuponer, der tilbyder rabatter, gratis 
uddeling, "to-for-én"-tilbud eller andre 
lignende tilbud, som involverer en hvilken 
som helst type for tobaksvare, der er
omfattet af dette direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 604
Daniël van der Stoep
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Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Tekstadvarsler for røgtobak
1.
Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med følgende generelle advarsel:
Rygning dræber – stop i dag
2.
Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med følgende informationsmeddelelse: 
Tobaksrøg indeholder over 70 
kræftfremkaldende stoffer
3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på 
den overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den 
generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 
50 % af den overflade, de er påtrykt.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:
a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet
b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.
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Or. nl

Ændringsforslag 605
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med følgende informationsmeddelelse: 

Cigaretters indhold af tjære, nikotin og 
kulilte målt i overensstemmelse med 
artikel 4 skal være påtrykt den ene side af 
cigaretpakkerne på det eller de officielle 
sprog i den medlemsstat, hvor varen 
markedsføres, således at mindst 10 % af 
den pågældende overflade er dækket.
Denne procentsats forhøjes til 12 % i
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 15 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. en

Begrundelse

Reglerne for mærkning for maksimumsgrænseværdierne for tjære, nikotin og kulilte foreslås 
bevaret.

Ændringsforslag 606
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tobaksrøg indeholder over 70 
kræftfremkaldende stoffer

udgår

Or. en

Begrundelse

Reglerne for mærkning for maksimumsgrænseværdierne for tjære, nikotin og kulilte foreslås 



PE510.716v01-00 8/60 AM\935759DA.doc

DA

bevaret.

Ændringsforslag 607
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tobaksrøg indeholder over 70 
kræftfremkaldende stoffer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 608
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på 
den overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den 
generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 
50 % af den overflade, de er påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne.

Or. en

Ændringsforslag 609
James Nicholson, Diane Dodds
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både
informationsmeddelelsen og, hvis det er 
relevant, den generelle advarsel skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

Or. en

Begrundelse

Pakningsdesign bør ikke specificeres. Begrænsning af den fysiske pakningsstørrelse kan 
tilskynde til ulovlig handel, begrænse forbrugernes valgfrihed og konkurrencen. De 
intellektuelle ejendomsrettigheder vil obstrueres. (ii) Pakninger med rulletobak bør være 
forsynet med informationsmeddelelser (se artikel 8, stk. 2), men ikke generelle advarsler – og 
disse er under alle omstændigheder ikke nævnt i artikel 8, stk. 3.

Ændringsforslag 610
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den ydre overflade, der
optræder i det primære synsfelt, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal
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enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

tilsammen dække 50 % af den overflade, 
de er påtrykt.

Or. de

Begrundelse

Udtrykket "det primære synsfelt" defineres i forordningen om fødevareinformation til 
forbrugerne, og denne definition er i overensstemmelse med Kommissionens hensigt om at 
fremsætte dette forslag til et direktiv.

Ændringsforslag 611
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne i sort, fed 
skrift i skrifttypen Helvetica på hvid eller 
farvet baggrund. Hvad angår rulletobak 
skal informationsmeddelelsen være trykt 
på den overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

Or. it

Ændringsforslag 612
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne og dække det 
meste af overfladen på en meget synlig 
måde. Hvad angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

Or. pt

Ændringsforslag 613
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Or. it
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Ændringsforslag 614
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Or. cs

Ændringsforslag 615
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på 
den overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den 
generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 
50 % af den overflade, de er påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne.
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Hvad angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på 
den overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den 
generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 
50 % af den overflade, de er påtrykt.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke noget bevis for, at en minimumsstørrelse for pakninger (afledt af 
minimumsdimensionerne for sundhedsadvarsler) vil nå målsætningen for folkesundhed. Disse 
begrænsninger af pakningsstørrelsen vil reducere forbrugervalg, skade konkurrencen og 
servicesektorens forretninger og berøve fabrikanterne intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 616
José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Or. pt

Ændringsforslag 617
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Or. it

Begrundelse

Den standardisering af pakningsformater, som indførelsen af minimumhøjder og -bredder for 
sundhedsadvarsler ville medføre, ville kunne forårsage et fald i markedets værdi, 
underminere foranstaltninger, der falder under WTO-aftalerne, og øge risikoen for smugling 
uden at give sundhedsmæssige fordele.

Ændringsforslag 618
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
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enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

af den overflade, de er påtrykt.

Or. en

Begrundelse

Minimumdimensioner for sundhedsadvarsler indebærer minimumspakningsstørrelse, der 
sammen med de andre standardiseringselementer ville medføre en priskonkurrence med 
uforudsete konsekvenser for hele forsyningskæden, herunder bladproducenter. Desuden har 
Rand Europe ikke fundet entydigt bevis for virkningen af denne foranstaltning, fordi det er 
blevet påvist, at større pakningsstørrelser øger tobaksforbruget.

Ændringsforslag 619
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Or. el

Begrundelse

De foreslåede dimensioner kan ikke finde anvendelse på alle typer pakning. Hvis denne 
foranstaltning blev gennemført, ville det medføre ensartethed i pakningernes størrelse, form 
og præsentation, da de foreslåede dimensioner ikke kan finde anvendelse på alle typer 
pakning. Resultatet ville ikke være en beskyttelse af folkesundheden, men udelukkelsen af 
nogle typer pakning og en alvorlig konkurrencevridning.
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Ændringsforslag 620
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt. For så vidt angår røgtobak ud 
over cigaretter og rulletobak skal den 
generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Både den 
generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 
mindst 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

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 621
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt. For så vidt angår røgtobak ud 
over cigaretter og rulletobak skal den 
generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Både den 
generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 
50 % af den overflade, de er påtrykt.

Or. en

Begrundelse

Der må ikke skabes smuthuller i pakningsforanstaltninger. Selv om de ikke anvendes i så høj 
grad som cigaretter og rulletobak, bruger unge også andre tobaksvarer.

Ændringsforslag 622
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden for 
kasseformede pakninger og for pakninger
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informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

med runde hjørner. Hvad angår rulletobak 
skal informationsmeddelelsen være trykt 
på den overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 13, stk. 1.

Ændringsforslag 623
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet
b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 624
Holger Krahmer
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet
b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

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).

Ændringsforslag 625
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet
b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
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format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

Or. de

Ændringsforslag 626
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet
b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

Or. de

Ændringsforslag 627
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen i forbindelse med sundhedsadvarsler tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede retsakter. Indholdet i disse litraer skal reguleres af selve 
direktivet.

Ændringsforslag 628
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 629
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 630
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 631
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er en væsentlig del af retsakten og bør ikke være genstand for delegation af beføjelser 
til Kommissionen.

Ændringsforslag 632
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen i forbindelse med sundhedsadvarsler tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede retsakter. Indholdet i disse litraer skal reguleres af selve 
direktivet.

Ændringsforslag 633
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. it

Begrundelse

Den almindelige lovgivningsprocedure bør anvendes ved vigtige dele af direktivet.

Ændringsforslag 634
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder
skrifttype og baggrundsfarve.

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarslers layout og 
udformning, herunder skrifttypestørrelse
og baggrundsfarve, under hensynstagen til 
de sproglige begrænsninger i de enkelte 
medlemsstater.

Or. it
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Ændringsforslag 635
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kombinerede sundhedsadvarsler for 
røgtobak

Sundhedsadvarsler for røgtobak

Or. nl

Ændringsforslag 636
Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kombinerede sundhedsadvarsler for 
røgtobak

Kombinerede sundhedsadvarsler for 
røgtobak og forebyggelseskampagner

Or. it

Ændringsforslag 637
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede sundhedsadvarsler. De 
kombinerede sundhedsadvarsler skal:

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med sundhedsadvarsler.
Sundhedsadvarslerne skal:

Or. en

Begrundelse

I det nuværende direktiv fastlægges beføjelser for medlemsstaterne til at indføre kombinerede 
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sundhedsadvarsler af respekt for nationale forskelle, og dette bør bevares.

Ændringsforslag 638
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede sundhedsadvarsler. De 
kombinerede sundhedsadvarsler skal:

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med sundhedsadvarsler.
Sundhedsadvarslerne skal:

Or. de

Begrundelse

Det nuværende direktiv giver medlemsstaterne mulighed for at indføre kombinerede 
sundhedsadvarsler for at tage hensyn til specifikke nationale faktorer.

Ændringsforslag 639
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede sundhedsadvarsler. De 
kombinerede sundhedsadvarsler skal:

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med sundhedsadvarsler.
Sundhedsadvarslerne skal:

Or. nl

Ændringsforslag 640
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede sundhedsadvarsler. De 
kombinerede sundhedsadvarsler skal:

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med sundhedsadvarsler.

Or. de

Ændringsforslag 641
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede sundhedsadvarsler. De 
kombinerede sundhedsadvarsler skal:

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede billede-og-tekst-
sundhedsadvarsler. De kombinerede 
sundhedsadvarsler skal:

Or. en

Begrundelse

Det er værd at uddybe, at sundhedsadvarslerne både skal indeholde et billede og en kort 
tekstadvarsel.

Ændringsforslag 642
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 643
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen

a) bestå af en tekstadvarsel

Or. en

Ændringsforslag 644
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I

Or. en

Ændringsforslag 645
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I

Or. de
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Begrundelse

Det nuværende direktiv giver medlemsstaterne mulighed for at indføre kombinerede 
sundhedsadvarsler for at tage hensyn til specifikke nationale faktorer.

Ændringsforslag 646
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I

Or. de

Ændringsforslag 647
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og eventuelt et tilhørende 
farvefotografi som specificeret i 
billedsamlingen

Or. cs

Ændringsforslag 648
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i a) enten bestå af en tekstadvarsel som 
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bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen

opført i bilag I eller af en tekstadvarsel og 
et tilhørende farvefotografi som
specificeret i billedsamlingen

Or. el

Begrundelse

Indførelsen af farvefotografier bør fortsat overlades til medlemsstaternes skøn.

Ændringsforslag 649
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i henhold til medlemsstaternes krav 
bestå tekstadvarslen og et farvefotografi 
som specificeret i billedsamlingen

Or. en

Ændringsforslag 650
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) hvis medlemsstaterne anmoder herom,
få tilladelse til at bruge 
sundhedsadvarsler, der består af en 
tekstadvarsel som opført i bilag I og et 
tilhørende farvefotografi som specificeret 
i billedsamlingen

Or. de
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Ændringsforslag 651
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Ændringsforslag 652
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 30 % af ydersiden af forsiden og
40 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

;

Or. cs

Ændringsforslag 653
Timothy Kirkhope

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) fortsat dække 30 % af ydersiden af 
forsiden og 40 % af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
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Or. en

Ændringsforslag 654
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen
og eventuel ydre emballage

c) dække 30 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen

Or. en

Ændringsforslag 655
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 30 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. nl

Ændringsforslag 656
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 40 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage
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Or. de

Ændringsforslag 657
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 40 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Ændringsforslag 658
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 40 % af ydersiden af forsiden og
30 % af bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til sundhedsadvarslernes størrelse foreslås det at opretholde de pågældende 
bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2003/641/EF. Det er ikke rimeligt at øge 
advarslernes størrelse til 75 % under hensyntagen til de udgifter, der vil opstå. De i øjeblikket 
gældende regler (40 % af ydersiden af forsiden og 30 % af bagsiden) giver på nuværende 
tidspunkt tilstrækkelige juridiske rammer, og der er ikke behov for ændringer.

Ændringsforslag 659
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 40 % af ydersiden af forsiden og
50 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en

Ændringsforslag 660
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 43 % af ydersiden af forsiden og
62 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. de

Begrundelse

De strengeste aktuelle bestemmelser er dem, som er gældende i Belgien (43 % af forsiden og 
62 % af bagsiden). En bestemmelse om, at et endnu større område skal reserveres til 
sundhedsadvarsler, ville helt sikkert udgøre en krænkelse af varemærkereglerne. I en 
Eurobarometerundersøgelse anførte 82 % af de adspurgte, at sundhedsadvarsler ikke havde 
nogen indflydelse på deres beslutning om at ryge.

Ændringsforslag 661
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage; men med hensyn 



PE510.716v01-00 34/60 AM\935759DA.doc

DA

til enkeltpakninger beregnet til rulletobak, 
hvis for- eller bagside overskrider 75 cm2, 
skal hver advarsel, der henvises til i denne 
artikel, dække et område på 26,25 cm2

Or. en

Begrundelse

Ydersiden af enkeltpakningen skal indeholde sundhedsadvarsler, stregkoder, banderoler, 
"tracking and tracing"-mærker og muligvis andre nationale mærker. Hvis sundhedsadvarsler 
fylder 75 % af den samlede overflade, er der måske ikke tilstrækkelig plads til alle de andre 
mærker.

Ændringsforslag 662
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Begrundelse

Proportional størrelse i overensstemmelse med FCTC's anbefalinger.

Ændringsforslag 663
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage
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Or. en

Ændringsforslag 664
José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. pt

Ændringsforslag 665
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Ændringsforslag 666
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage
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Or. pt

Ændringsforslag 667
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med WHO-FCTC's anbefalinger skal sundhedsadvarsler dække mindst 
50 % af pakningens primære overflade, og der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at 
advarslers størrelse er proportional med dette tal.

Ændringsforslag 668
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. fr

Begrundelse

Sundhedsadvarsler er et eksempel på en forebyggende foranstaltning, som nogle 
medlemsstater frivilligt har vedtaget, og de tjener til at informere forbrugerne om de risici, 
der er forbundet med tobaksforbrug. Disse advarsler bør nu gøres obligatoriske i hele EU for 
at intensivere indsatsen for at håndtere tobaksforbruget. Selv om direktiv 2001/37/EF 
foreslår, at advarslerne dækker 30 og 40 % af enkeltpakninger, ville 50 % være et mere 
passende tal for at bedømme deres effektivitet.
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Ændringsforslag 669
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. it

Ændringsforslag 670
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. it

Ændringsforslag 671
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. el
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Begrundelse

Forøgelser i størrelsen af sundhedsadvarsler bør ikke overskride 50 % af overfladen på 
tobaksvarers emballage.

Ændringsforslag 672
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. it

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at øge størrelsen af advarslerne til 75 % af overfladearealet, da 
det er usandsynligt, at det vil få nogen indflydelse på antallet af rygere. Det er en 
foranstaltning, der i høj grad vil begrænse de intellektuelle ejendomsrettigheder, da det vil 
give meget lidt plads til mærkeoplysningerne, så fabrikanterne vil komme til udelukkende at 
konkurrere på prisen. Det vil derved underminere det legale marked for tobaksvarer uden at 
skabe tilsvarende sundhedsfordele.

Ændringsforslag 673
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. es
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Begrundelse

Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for at konkludere, at de ønskede mål – såsom en 
begrænsning af unges adgang – kan nås ved at dække 75 % af emballagens overflade.
Desuden påvirker dette fabrikanternes ret til at vise deres varemærker.

Ændringsforslag 674
Kristian Vigenin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af forsiden og
75 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. bg

Ændringsforslag 675
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 65 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. de

Begrundelse

Som følge af det forhold, at landet har tre officielle sprog, anvendes der allerede i Belgien 
sundhedsadvarsler, der dækker ca. 65 % af ydersiden af cigaretpakninger. Reglen for hele 
EU bør derfor være, at kombinerede sundhedsadvarsler skal dække 65 % af forsiden og 
bagsiden af cigaretpakninger.
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Ændringsforslag 676
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) sammen med stregkoderne, 
banderolerne, "tracking and tracing"-
mærkerne og andre væsentlige 
mærkninger dække 75 % af ydersiden af 
både forsiden og bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en

Begrundelse

Der er flere forskellige væsentlige mærkninger på tobaksvarer, herunder sundhedsadvarsler, 
og alle disse bør dække 75 % af pakningens yderside.

Ændringsforslag 677
Glenis Willmott, Christel Schaldemose, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa 
Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 80 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Begrundelse

Sundhedsadvarsler er væsentlige for at skabe opmærksomhed omkring den negative 
sundhedsmæssige indvirkning af tobak og for at afskrække unge fra at begynde at bruge 
tobaksvarer. Derfor bør størrelsen af sundhedsadvarsler øges.
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Ændringsforslag 678
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 80 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Begrundelse

Større billedadvarsler er mere effektive til at formidle oplysninger om rygningens 
sundhedsrisici. Thailand, Australien, Uruguay, Sri Lanka og New Zealand er alle lande, der 
har indført billedadvarsler på mellem 80 og 85 %.

Ændringsforslag 679
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vise den samme tekstadvarsel med 
tilhørende farvefotografi på både forsiden 
og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 680
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vise den samme tekstadvarsel med udgår
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tilhørende farvefotografi på både forsiden 
og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage 

Or. nl

Ændringsforslag 681
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vise den samme tekstadvarsel med 
tilhørende farvefotografi på både forsiden 
og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

d) vise den samme tekstadvarsel på både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. de

Ændringsforslag 682
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vise den samme tekstadvarsel med
tilhørende farvefotografi på både forsiden 
og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

d) vise den samme tekstadvarsel og valgfrit 
et tilhørende farvefotografi på både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. cs

Ændringsforslag 683
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 684
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste side på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. cs

Ændringsforslag 685
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste kant på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en

Ændringsforslag 686
Holger Krahmer
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste kant på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for at ændre de aktuelle regler for placering af sundhedsadvarsler.

Ændringsforslag 687
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste kant på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. es

Begrundelse

Målet er at forhindre, at advarslen rives i stykker, når pakningen åbnes, da dette vil ødelægge 
formålet.

Ændringsforslag 688
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste kant på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. it

Begrundelse

Et krav om, at sundhedsadvarsler skulle placeres ved overkanten af pakninger ville være ude 
af trit med artikel 7, stk. 3, i forslaget, fordi det ville resultere i, at de delvist ville blive skjult 
af banderoler, som skal placeres øverst på pakninger for at sikre, at de brydes, når pakningen 
åbnes.

Ændringsforslag 689
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste kant på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. en

Ændringsforslag 690
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste kant på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen
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Or. en

Begrundelse

Med hensyn til sundhedsadvarslernes størrelse foreslås det at opretholde de pågældende 
bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2003/641/EF. Det er ikke rimeligt at øge 
advarslernes størrelse til 75 % under hensyntagen til de udgifter, der vil opstå. De i øjeblikket 
gældende regler (40 % af ydersiden af forsiden og 30 % af bagsiden) giver på nuværende 
tidspunkt tilstrækkelige juridiske rammer, og der er ikke behov for ændringer.

Ændringsforslag 691
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved kanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. en

Ændringsforslag 692
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt nederst på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. fr

Begrundelse

Sundhedsadvarsler trykt på emballagen er et eksempel på en forebyggende foranstaltning, 
som nogle medlemsstater har vedtaget, og de tjener navnlig til at informere forbrugerne om 
de risici, der er forbundet med brugen af denne type produkter. Samtidig skal forbrugerne frit 
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kunne vælge det produkt, de ønsker, med fuldt kendskab til farerne ved brugen af dette 
produkt.

Ændringsforslag 693
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste kant på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. en

Ændringsforslag 694
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt det mest hensigtsmæssige 
sted med hensyn til læsning af det 
anvendte sprog, læseretningen og 
håndteringen af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage for at sikre 
læsbarheden og synligheden; de skal være 
påført i samme retning som andre 
oplysninger på emballagen

Or. es

Ændringsforslag 695
Kristian Vigenin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved den nederste kant på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. bg

Ændringsforslag 696
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) være anbragt på hver enkeltpakning 
og på enhver ydre emballage og være 
påført i samme retning som andre 
oplysninger på emballagen

Or. cs

Ændringsforslag 697
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) være gengivet i overensstemmelse med 
det format, det layout, den udformning og 
de proportioner, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til stk. 3

udgår

Or. de

Ændringsforslag 698
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) være gengivet i overensstemmelse med 
det format, det layout, den udformning og 
de proportioner, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til stk. 3

f) være gengivet i overensstemmelse med 
det layout, den udformning og de 
proportioner, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til stk. 3

Or. it

(se ændringsforslag til artikel 9, stk. 3, litra c)).

Ændringsforslag 699
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. de

Ændringsforslag 700
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår
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i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. cs

Ændringsforslag 701
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke noget bevis for, at en minimumsstørrelse for pakninger (afledt af 
minimumsstørrelserne for sundhedsadvarsler) vil opfylde målsætningen for folkesundhed eller 
modvirke, at børn begynder at ryge. Disse begrænsninger af pakningsstørrelsen vil reducere 
forbrugervalg, skade konkurrencen og servicesektorens forretninger samt berøve 
fabrikanterne intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 702
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.
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Or. en

Ændringsforslag 703
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen resultater, som kan påvise, at en minimumsstørrelse for enkeltpakninger 
(baseret på sundhedsadvarslernes minimumsstørrelse) rent faktisk bidrager til beskyttelse af 
folkesundheden eller afskrækker børn og unge fra at ryge. Begrænsninger af enkeltpakningers 
størrelse indskrænker forbrugernes valgfrihed, hæmmer den frie konkurrence og 
underminerer intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 704
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. en
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Ændringsforslag 705
José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. pt

Ændringsforslag 706
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. pt

Ændringsforslag 707
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 

udgår
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dimensioner:
i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. en

Begrundelse

Minimumsstørrelser for cigaretpakninger tjener ikke noget formål. Der bør ikke tildeles 
Kommissionen beføjelser til at tage beslutninger vedrørende sundhedsadvarslers layout og 
proportioner – det er Parlamentet, som lovgiver på dette område.

Ændringsforslag 708
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til sundhedsadvarslernes størrelse foreslås det at opretholde de pågældende 
bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2003/641/EF. Det er ikke rimeligt at øge 
advarslernes størrelse til 75 % under hensyntagen til de udgifter, der vil opstå. De i øjeblikket 
gældende regler (40 % af ydersiden af forsiden og 30 % af bagsiden) giver på nuværende 
tidspunkt tilstrækkelige juridiske rammer, og der er ikke behov for ændringer.

Ændringsforslag 709
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. fr

Begrundelse

Forebyggelsespolitikker involverer ofte påtrykte sundhedsadvarsler på pakningen for at 
informere forbrugerne om virkningerne af at ryge. En indarbejdelse af bestemmelser i 
direktivet om advarslerne størrelse på den ydre emballage er i overensstemmelse med pligten 
til at give forbrugerne klare oplysninger uanset enkeltpakningens størrelse. En definition af 
størrelsen af en forbrugsvare går ud over det, som er nødvendigt for at overholde denne 
forpligtelse.

Ændringsforslag 710
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. pl

Begrundelse

Ovenstående størrelser af cigaretpakninger udelukker muligheden for at pakke tynde 
cigaretter, som er længere end "king size"-cigaretter.

Ændringsforslag 711
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
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Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. it

Begrundelse

Den standardisering af pakningsformater, som indførelsen af minimumhøjder og -bredder for 
sundhedsadvarsler ville medføre, ville kunne forårsage et fald i markedets værdi, 
underminere foranstaltninger, der falder under WTO-aftalerne, og øge risikoen for smugling 
uden at give sundhedsmæssige fordele.

Ændringsforslag 712
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. it

Ændringsforslag 713
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. es

Ændringsforslag 714
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. el

Begrundelse

De foreslåede størrelser kan sammen med bestemmelserne om procentdelen af den ydre 
overflade ikke anvendes på alle pakningstyper. Det ville pålægge ensartethed i pakningernes 
størrelse, form og præsentation, da de foreslåede dimensioner ikke kan finde anvendelse på 
alle pakningstyper. Resultatet ville ikke være en beskyttelse af folkesundheden, men en 
udelukkelse af nogle typer pakning og en alvorlig konkurrencevridning.

Ændringsforslag 715
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm i) højde: ikke over 32 mm

Or. nl

Ændringsforslag 716
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm i) højde: ikke under 46 mm

Or. es

Begrundelse

Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for at konkludere, at dette vil få den ønskede effekt 
på tobaksforbruget hos unge. De dimensioner, som er anført i dette stykke, ville føre til 
standardiserede pakninger og derved skade den frie konkurrence.

Ændringsforslag 717
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm i) højde: ikke under 50 mm

Or. en

Ændringsforslag 718
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm i) højde: ikke under 55 mm

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 9, stk. 1, litra c), der fastsætter, at 
kombinerede sundhedsadvarsler skal dække 65 % af pakningens forside og bagside.

Ændringsforslag 719
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm i) højde: ikke under 68 mm

Or. en

Begrundelse

Større billedadvarsler er mere effektive til at formidle oplysninger om rygningens 
sundhedsrisici.

Ændringsforslag 720
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm i) højde: det nødvendige minimum for at 
sikre, at sundhedsadvarslerne dækker et 
minimumsområde på 75 % af forsiden og 
bagsiden som defineret i artikel 9, stk. 1, 
litra c)

Or. pt
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Begrundelse

Definitionen af minimumsdimensioner for advarslerne i absolutte tal udelukker bløde
pakninger med en bredde på 53 mm og med variabel højde. En løsning for de forskellige typer 
pakninger ville være, at sundhedsadvarslerne blev vist på hele pakningens bredde plus den 
nødvendige minimumshøjde til at dække 75 % af forsiden og bagsiden som defineret under 
artikel 9, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag 721
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) bredde: ikke under 55 mm. ii) bredde: ikke under 42 mm.

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af pakningsdimensionerne på denne måde ville påvirke job i 
fremstillingsindustrien i hele forsyningskæden. Dette vil også påvirke forbrugernes 
valgmuligheder. Ensartede pakningsbegrænsninger vil tilskynde til ulovlig handel og 
reducere innovation og konkurrence. De intellektuelle ejendomsrettigheder vil obstrueres.

Ændringsforslag 722
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) bredde: ikke under 55 mm. ii) bredde: ikke over 25 mm.

Or. nl

Ændringsforslag 723
Edite Estrela, Luís Paulo Alves
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) bredde: ikke under 55 mm. ii) bredde: den fulde bredde af pakningens 
forside og bagside.

Or. pt

Begrundelse

Definitionen af minimumsdimensioner for advarslerne i absolutte tal udelukker blød pakning 
med en bredde på 53 mm og med variabel højde. En løsning for de forskellige typer pakninger 
ville være, at sundhedsadvarslerne blev vist på hele pakningens bredde plus den nødvendige 
minimumshøjde til at dække 75 % af forsiden og bagsiden som defineret under artikel 9, stk. 
1, litra c).


