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Ändringsförslag 598
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna på den mest 
framträdande ytan av styckförpackningen 
och eventuella ytterförpackningar är fullt 
synliga, vilket också innebär att de inte är 
helt eller delvis dolda eller bryts av 
omslag, påsar, fodral, lådor eller andra 
anordningar när varan släpps ut på 
marknaden.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna i det huvudsakliga
synfältet av styckförpackningen och 
eventuella ytterförpackningar är fullt 
synliga, vilket också innebär att de inte är 
helt eller delvis dolda eller bryts av 
omslag, påsar, fodral, lådor eller andra 
anordningar när varan släpps ut på 
marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 599
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna på den mest 
framträdande ytan av styckförpackningen 
och eventuella ytterförpackningar är fullt 
synliga, vilket också innebär att de inte är 
helt eller delvis dolda eller bryts av
omslag, påsar, fodral, lådor eller andra 
anordningar när varan släpps ut på 
marknaden.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna och hälsokostnaderna på 
den mest framträdande ytan av 
styckförpackningen och eventuella 
ytterförpackningar är fullt synliga och anta 
de bestämmelser som krävs för att 
förhindra utsläppandet på marknaden av 
alla typer av omslag, påsar, fodral, lådor 
eller andra anordningar som delvis eller 
helt döljer eller bryter hälsovarningarna.

Or. en
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Ändringsförslag 600
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Hälsovarningarna får inte på något sätt 
dölja eller bryta skattemärken, 
prismärkning, spårningsmärkning eller 
säkerhetsmärkning på styckförpackningar.

5. Hälsovarningarna får inte på något sätt 
dölja eller bryta skattemärken som sätts för 
öppningen på förpackningar till 
tobaksvaror, prismärkning, 
spårningsmärkning eller 
säkerhetsmärkning på styckförpackningar.

Or. el

Motivering

Skattemärket måste sättas för öppningen på tobaksvarornas förpackning så att det rivs sönder 
när paketet öppnas, för att på det sättet begränsa återanvändningen av skattemärken och den 
olagliga handeln.

Ändringsförslag 601
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Brice Hortefeux

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får inte öka 
hälsovarningarnas storlek, inte heller 
genom att föreskriva att de ska omges med 
en ram. Den faktiska storleken på 
hälsovarningarna ska beräknas i 
förhållande till den yta på vilken de är 
placerade innan styckförpackningen 
öppnas.

6. Medlemsstaterna får öka 
hälsovarningarnas storlek, inte heller 
genom att föreskriva att de ska omges med 
en ram. Den faktiska storleken på 
hälsovarningarna ska beräknas i 
förhållande till den yta på vilken de är 
placerade innan styckförpackningen 
öppnas.

Or. fr
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Motivering

Medlemsstaterna bör kunna välja de förebyggande åtgärder som anses vara mest lämpade för 
deras land och i fullständig överensstämmelse med alla de offentliga åtgärder som vidtas på 
nationell nivå.

Ändringsförslag 602
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Bilder av styckförpackningar och 
eventuella ytterförpackningar som riktar 
sig till konsumenter i unionen ska 
uppfylla bestämmelserna i detta kapitel.

utgår

Or. el

Motivering

Varje medlemsstat bör även i fortsättningen få bestämma själv om bilder ska användas. 

Ändringsförslag 603
Andrés Perelló Rodríguez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Styckförpackningarna och de 
ytterförpackningar som innehåller dessa 
får inte innehålla rabattkuponger, 
gratiskuponger, erbjudanden om 2 för 1 
eller liknande, för någon typ av 
tobaksprodukt som regleras i detta 
direktiv.

Or. es
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Ändringsförslag 604
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 8 utgår
Varningstexter för tobaksvaror för 
rökning
1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med följande 
allmänna varning:
Rökning dödar – Sluta röka nu
2. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med följande 
informationstext:
Tobaksrök innehåller över 
70 cancerframkallande ämnen
3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och 
informationstexten tryckas på 
styckförpackningens sidor. Varningarna 
ska ha en bredd av minst 20 mm och en 
höjd av minst 43 mm. När det gäller 
rulltobak ska informationstexten tryckas 
på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att
a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
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typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. nl

Ändringsförslag 605
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med följande 
informationstext:

Uppgifter om halterna av tjära, nikotin 
och kolmonoxid i cigaretter som mätts i 
enlighet med artikel 4, ska tryckas på en 
av cigarettpaketets sidor på det officiella 
språket eller språken i den medlemsstat på 
vars marknad varan släpps, så att minst 
10 procent av ytan täcks. Denna 
procentandel ska ökas till 12 procent för 
medlemsstater med två officiella språk 
och till 15 procent för medlemsstater med 
tre officiella språk.

Or. en

Motivering

Förslag på att behålla reglerna för märkning avseende högsta tillåtna halter av tjära, nikotin 
och kolmonoxid.

Ändringsförslag 606
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tobaksrök innehåller över 
70 cancerframkallande ämnen

utgår

Or. en
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Motivering

Förslag på att behålla reglerna för märkning avseende högsta tillåtna halter av tjära, nikotin 
och kolmonoxid.

Ändringsförslag 607
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tobaksrök innehåller över 
70 cancerframkallande ämnen

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 608
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av 
minst 20 mm och en höjd av minst 43 mm. 
När det gäller rulltobak ska 
informationstexten tryckas på den yta som 
blir synlig när styckförpackningen 
öppnas. Både den allmänna varningen 
och informationstexten ska täcka 50 % av 
den yta på vilken de trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.

Or. en

Ändringsförslag 609
James Nicholson, Diane Dodds
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av 
minst 20 mm och en höjd av minst 43 mm. 
När det gäller rulltobak ska 
informationstexten tryckas på den yta som 
blir synlig när styckförpackningen öppnas. 
Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både 
informationstexten och, i tillämpliga fall, 
den allmänna varningen ska täcka 50 % av 
den yta på vilken de trycks.

Or. en

Motivering

Förpackningens utformning bör inte anges särskilt. Att begränsa förpackningens fysiska 
storlek skulle kunna främja olaglig handel, inskränka konsumenternas valmöjligheter och 
begränsa konkurrensen. Immateriella rättigheter kommer att inskränkas. ii) 
Rulltobaksförpackningar bör vara försedda med informationstext (se artikel 8.2) men inte 
med allmänna varningar, vilket i alla händelser inte föreskrivs i artikel 8.3.

Ändringsförslag 610
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 20 
mm och en höjd av minst 43 mm. När det 
gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den utvändiga yta som är det 
huvudsakliga synfältet när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka totalt 50 % av den yta på vilken 
de trycks.
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trycks.

Or. de

Motivering

”Huvudsakligt synfält” definieras i förordningen om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna och motsvarar i den ordalydelsen kommissionens 
avsikt i det föreliggande förslaget till direktiv.

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.
Varningarna ska ha en bredd av minst 20 
mm och en höjd av minst 43 mm. När det 
gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks. Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor med 
typsnittet Helvetica i fetstil, på vit eller 
färgad bakgrund. När det gäller rulltobak 
ska informationstexten tryckas på den yta 
som blir synlig när styckförpackningen 
öppnas. Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. it

Ändringsförslag 612
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 3. När det gäller cigarettpaket ska den 
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allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.
Varningarna ska ha en bredd av minst 20 
mm och en höjd av minst 43 mm. När det 
gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. De 
ska vara väl synliga och täcka den större 
delen av ytan. När det gäller rulltobak ska 
informationstexten tryckas på den yta som 
blir synlig när styckförpackningen öppnas. 
Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. pt

Ändringsförslag 613
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 20 
mm och en höjd av minst 43 mm. När det 
gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks. 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. it

Ändringsförslag 614
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 3. När det gäller cigarettpaket ska den 
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allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 20 
mm och en höjd av minst 43 mm. När det 
gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. cs

Ändringsförslag 615
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 

När det gäller rulltobak ska 
informationstexten tryckas på den yta som 
blir synlig när styckförpackningen öppnas. 
Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. en

Motivering

Det finns inga belägg för att en minsta förpackningsstorlek (grundat på minimimåtten för 
hälsovarningarna) kommer att leda till att folkhälsomålet uppnås. Dessa begränsningar av 
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förpackningsstorleken kommer att inskränka konsumenternas valmöjligheter, skada 
konkurrensen och tjänstesektorns verksamhet samt frånta tillverkarna deras immateriella 
rättigheter.

Ändringsförslag 616
José Manuel Fernandes

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. pt

Ändringsförslag 617
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.
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ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks. 

Or. it

Motivering

Standardiseringen av paketen, som skulle bli en följd av införandet av minimistorlekar när det 
gäller höjd och bredd på hälsovarningarna, skulle kunna hota marknadsvärdet och 
missgynna de storlekar som är skyddade genom WHO:s avtal samt öka risken för olaglig 
handel utan några som helst positiva effekter för konsumenternas hälsa.

Ändringsförslag 618
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. en

Motivering

Minimimått för hälsovarningar innebär minimimått för förpackningar, vilket tillsammans med 
de andra standardiseringsfaktorerna skulle leda till priskonkurrens, med oförutsedda följder 
för hela distributionskedjan, inklusive tobaksodlarna. Rand Europe har för övrigt endast 
funnit mycket blandade bevis för effekterna av denna åtgärd, eftersom det har visat sig att 
större förpackningsstorlekar leder till ökad tobakskonsumtion.

Ändringsförslag 619
Georgios Koumoutsakos
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. el

Motivering

Det är inte möjligt att uppfylla de här måttkraven på alla typer av paket. Om detta genomförs 
framtvingas indirekt enhetlighet i storlek, form och utseende på paketen, eftersom de 
föreslagna måttkraven inte kan tillämpas på alla typer av paket. Resultatet kommer inte att 
medföra att folkhälsan skyddas, utan att vissa typer av paket försvinner och att konkurrensen 
allvarligt snedvrids.

Ändringsförslag 620
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
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trycks. trycks. När det gäller andra tobaksvaror 
för rökning än cigaretter och rulltobak 
ska den allmänna varningen och 
informationstexten tryckas på 
styckförpackningens sidor. Både den 
allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka minst 50 % 
av den yta på vilken de trycks.

Or. en

Motivering

För att garantera en hög hälsoskyddsnivå och ett likvärdigt skydd för alla konsumenter i hela 
EU bör andra tobaksvaror för rökning än cigaretter och rulltobak omfattas av samma krav på 
märkning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks. När det gäller andra tobaksvaror 
för rökning än cigaretter och rulltobak 
ska den allmänna varningen och 
informationstexten tryckas på 
styckförpackningens sidor. Både den 
allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. en
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Motivering

Åtgärderna på förpackningsområdet får inte skapa kryphål. Ungdomar använder också andra 
tobaksvaror, även om det är färre som använder sådana varor jämfört med cigaretter och 
rulltobak.

Ändringsförslag 622
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm för 
rätblocksformade paket och för liggande 
askar med fast lock. När det gäller 
rulltobak ska informationstexten tryckas på 
den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 13.1.

Ändringsförslag 623
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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att
a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är högst politiska beslut. Varje ändring måste omfattas av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 624
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. de

Motivering

En delegering av befogenhet strider inte bara mot subsidiaritetsprincipen och all rättslig
grund, utan även mot de tillämpningsdirektiv som fastställs i fördraget för 
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”delegerade akter” (artikel 290 i EUF-fördraget) och ”genomförandeakter” (artikel 291 i 
EUF-fördraget).

Ändringsförslag 625
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. de

Ändringsförslag 626
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
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typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. de

Ändringsförslag 627
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,

utgår

Or. en

Motivering

Det är oacceptabelt att kommissionen ges befogenheter att anta delegerade akter då det 
gäller hälsovarningar. Innehållet i dessa punkter måste regleras av själva direktivet.

Ändringsförslag 628
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 629
Sergej Kozlík
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 630
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 631
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta är en väsentlig del av lagstiftningsakten och bör inte bli föremål för delegering av 
befogenhet till kommissionen.

Ändringsförslag 632
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. en

Motivering

Det är oacceptabelt att kommissionen ges befogenheter att anta delegerade akter då det 
gäller hälsovarningar. Innehållet i dessa punkter måste regleras i själva direktivet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. it

Motivering

När det gäller de väsentliga delarna i direktivet är det ordinarie lagstiftningsförfarandet att 
föredra.
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Ändringsförslag 634
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

b) fastställa layout och utformning av de 
hälsovarningar som anges i denna artikel, 
inklusive deras teckenstorlek och 
bakgrundsfärg, med beaktande av de 
språkliga aspekterna i varje medlemsstat.

Or. it

Ändringsförslag 635
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kombinerade hälsovarningar för 
tobaksvaror för rökning

Hälsovarningar för tobaksvaror för rökning

Or. nl

Ändringsförslag 636
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Kombinerade hälsovarningar för 
tobaksvaror för rökning

Kombinerade hälsovarningar för 
tobaksvaror för rökning och förebyggande 
kampanjer
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Or. it

Ändringsförslag 637
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med 
kombinerade hälsovarningar. De 
kombinerade hälsovarningarna ska

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med 
hälsovarningar. Hälsovarningarna ska

Or. en

Motivering

För att respektera nationella skillnader föreskriver det nuvarande direktivet att det är 
medlemsstaternas ansvar att införa kombinerade hälsovarningar, och det bör vara så även i 
fortsättningen.

Ändringsförslag 638
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med 
kombinerade hälsovarningar. De
kombinerade hälsovarningarna ska

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med 
hälsovarningar. Hälsovarningarna ska

Or. de

Motivering

Det nuvarande direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att införa kombinerade 
varningstexter för att svara mot nationella särdrag.
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Ändringsförslag 639
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med 
kombinerade hälsovarningar. De
kombinerade hälsovarningarna ska

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med 
hälsovarningar. Hälsovarningarna ska

Or. nl

Ändringsförslag 640
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med 
kombinerade hälsovarningar. De 
kombinerade hälsovarningarna ska

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med 
hälsovarningar.

Or. de

Ändringsförslag 641
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
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rökning ska vara försedd med kombinerade 
hälsovarningar. De kombinerade 
hälsovarningarna ska

rökning ska vara försedd med kombinerade 
hälsovarningar med bild och text. De 
kombinerade hälsovarningarna ska

Or. en

Motivering

Det bör uttryckligen omnämnas att hälsovarningarna måste omfatta både en bild och en kort 
varningstext.

Ändringsförslag 642
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 643
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

a) bestå av en varningstext,

Or. en

Ändringsförslag 644
Christa Klaß
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I,

Or. en

Ändringsförslag 645
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I,

Or. de

Motivering

Det nuvarande direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att införa kombinerade 
varningstexter för att svara mot nationella särdrag.

Ändringsförslag 646
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I,

Or. de
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Ändringsförslag 647
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och frivilligt även ett motsvarande 
färgfoto från bildbiblioteket,

Or. cs

Ändringsförslag 648
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

a) bestå av antingen en varningstext som 
anges i bilaga I eller av en varningstext
och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

Or. el

Motivering

Varje medlemsstat bör även i fortsättningen få bestämma själv om färgfoton ska användas.

Ändringsförslag 649
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Medlemsstaterna får kräva 
kombinerade hälsovarningar i form av 
varningstexten och ett färgfoto från 
bildbiblioteket.

Or. en

Ändringsförslag 650
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Medlemsstaterna ska kunna kräva 
kombinerade varningar bestående av en 
varningstext som anges i bilaga I och ett 
motsvarande färgfoto från bildbiblioteket.

Or. de

Ändringsförslag 651
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 652
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

c) täcka 30 % av utsidan av framsidan och
40 % av utsidan av baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. cs

Ändringsförslag 653
Timothy Kirkhope

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) fortsätta att täcka 30 % av utsidan av 
framsidan och 40 % av baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 654
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

c) täcka 30 % av utsidan av baksidan av 
styckförpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 655
Daniël van der Stoep
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 30 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. nl

Ändringsförslag 656
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 40 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. de

Ändringsförslag 657
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 40 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 658
Erik Bánki
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 40 % av utsidan av framsidan och 
30 % av baksidan av styckförpackningen 
och av eventuell ytterförpackning,

Or. en

Motivering

När det gäller hälsovarningarnas storlek föreslås att de aktuella bestämmelserna i 
kommissionens beslut 2003/641/EG behålls. Det är inte rimligt att öka varningarnas storlek 
till 75 procent med hänsyn till de kostnader som detta medför. De nu gällande reglerna 
(40 procent av utsidan av framsidan och 30 procent av baksidan) utgör en tillräcklig rättslig 
ram tillsvidare och det behövs inte några ändringar.

Ändringsförslag 659
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 40 % av utsidan av framsidan och 
50 % av utsidan av baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 660
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan c) täcka högst 43 % av utsidan på 
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och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

framsidan och högst 62 % på baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. de

Motivering

De för närvarande strängaste föreskrifterna finns i Belgien (43 procent fram och 62 procent
bak). En ännu större yta för varningar skulle utan tvivel skada varumärkena. Enligt en 
Eurobarometerundersökning säger 82 procent av de tillfrågade att varningar inte har någon 
inverkan på deras beslut att röka eller inte röka.

Ändringsförslag 661
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning; när det gäller 
styckförpackningar avsedda för rulltobak 
där framsidan eller baksidan är större än 
75 cm2 bör emellertid varje varning som 
avses i denna artikel täcka en yta av 
26,25 cm2,

Or. en

Motivering

Förpackningens utsida måste rymma hälsovarningar, streckkoder, skattemärken, 
spårbarhetsmärkning och eventuellt andra nationella märkningar. Om hälsovarningarna 
upptar 75 procent av den totala ytan finns det kanske inte tillräckligt med plats kvar för att 
alla de andra märkningarna ska rymmas.

Ändringsförslag 662
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Motivering

Proportionerlig storlek, i enlighet med rekommendationerna i ramkonventionen om 
tobakskontroll.

Ändringsförslag 663
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 664
José Manuel Fernandes

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75  % av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. pt
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Ändringsförslag 665
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 666
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. pt

Ändringsförslag 667
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. de
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Motivering

Enligt rekommendationerna i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll ska varningar täcka 
minst 50 procent av styckförpackningens huvudyta och storleksförhållandena ska utformas 
proportionellt.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. fr

Motivering

Varningar är en av de förebyggande strategier som har införts frivilligt i vissa länder och 
möjliggör konsumentinformation om riskerna med tobak. För att stärka kampen mot 
tobakskonsumtionen är det viktigt att åtgärden införs i hela unionen i framtiden. I 
direktiv 2011/37/EG föreslås att 30 och 40 procent av förpackningen får täckas, men 
50 procent verkar lämpligare för att det ska vara effektivt.

Ändringsförslag 669
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. it
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Ändringsförslag 670
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. it

Ändringsförslag 671
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. el

Motivering

Storlekskraven på hälsovarningarna bör inte överstiga mer än 50 procent av ytan på 
förpackningarna för tobaksvaror.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
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och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. it

Motivering

En ökning av storleken på varningstexterna till 75 procent kan inte motiveras och leder inte 
till minskning eller förebyggande av rökning. Denna åtgärd innebär en stor begränsning av 
de immateriella rättigheterna eftersom den minskar utrymmet för märkning onödigt mycket 
och begränsar konkurrensmöjligheterna till att bara gälla prissättning, vilket hotar den 
lagliga marknaden utan att det medför några positiva effekter för hälsan.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. es

Motivering

Det finns inga vetenskapliga belägg som säger att man genom att täcka 75 procent av utsidan 
uppnår de önskade målen, som bland annat är att begränsa tillgången till tobaksvaror för 
ungdomar. Istället äventyrar man rätten för tillverkarna inom sektorn att använda sitt 
varumärke.

Ändringsförslag 674
Kristian Vigenin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 

c) täcka 50 % av utsidan av framsidan och 
75 % av utsidan av baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
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eventuell ytterförpackning, ytterförpackning,

Or. bg

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 65 % av utsidan av både framsidan
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. de

Motivering

I Belgien används redan i dag ca 65 % stora varningar på cigarettförpackningar, på grund 
av de tre officiella språken. Därför bör kombinerade hälsovarningar täcka 65 procent av 
fram- och baksidan i hela EU.

Ändringsförslag 676
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) tillsammans med streckkoder, 
skattemärken, spårbarhetsmärkning och 
andra nödvändiga märkningar täcka 75 % 
av utsidan av både framsidan och baksidan 
av styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. en
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Motivering

Det finns ett antal nödvändiga märkningar på tobaksvaror, bland annat hälsovarningar, och 
alla dessa bör tillsammans täcka 75 % av utsidan av förpackningen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 80 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Motivering

Hälsovarningar är mycket viktiga för att öka medvetenheten om tobakens negativa 
hälsoeffekter och för att avskräcka ungdomar från att börja använda tobaksvaror. Därför bör 
hälsovarningarna bli större.

Ändringsförslag 678
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 80 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Motivering

Större varningsbilder är mer effektiva för att sprida information om hälsoriskerna med 
rökning. Thailand, Australien, Uruguay, Sri Lanka och Nya Zeeland har alla infört 
varningsbilder som täcker mellan 80 och 85 procent av förpackningen.
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Ändringsförslag 679
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa samma varningstext och 
motsvarande färgfoto på båda sidor av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 680
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa samma varningstext och 
motsvarande färgfoto på båda sidor av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 681
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa samma varningstext och 
motsvarande färgfoto på båda sidor av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

d) visa samma varningstext på båda sidor 
av styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,
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Or. de

Ändringsförslag 682
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa samma varningstext och 
motsvarande färgfoto på båda sidor av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

d) visa samma varningstext och frivilligt 
även motsvarande färgfoto på båda sidor 
av styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, 

Or. cs

Ändringsförslag 683
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 684
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 

e) placeras på den nedre sidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
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ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. cs

Ändringsförslag 685
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 686
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. de

Motivering

Placeringen av varningar enligt gällande rättsliga bestämmelser behöver inte ändras.

Ändringsförslag 687
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. es

Motivering

Syftet är att undvika att hälsovarningen förstörs när förpackningen öppnas, vilket skulle 
motverka syftet med förslaget.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, 

Or. it

Motivering

Att placera varningstexten på den övre kanten strider mot artikel 7.3 i detta direktiv eftersom 
skattestämpeln, som av skäl som rör skyddet av produkten måste placeras på den övre kanten 
för att brytas vid öppnandet, skulle täcka varningstexten.

Ändringsförslag 689
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 690
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en

Motivering

När det gäller hälsovarningarnas storlek föreslås att de aktuella bestämmelserna i 
kommissionens beslut 2003/641/EG behålls. Det är inte rimligt att öka varningarnas storlek 
till 75 procent med hänsyn till de kostnader som detta medför. De nu gällande reglerna 
(40 procent av utsidan av framsidan och 30 % av baksidan) utgör en tillräcklig rättslig ram 
tillsvidare och det behövs inte några ändringar.

Ändringsförslag 691
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 

e) placeras på kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
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all annan information på förpackningen, all annan information på förpackningen,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. fr

Motivering

Varningarna på förpackningarna är en av de förebyggande strategier som har införts 
frivilligt i vissa länder och möjliggör information till konsumenten om riskerna med att 
använda tobak. Det förefaller dock viktigt att låta konsumenten ansvara för vilken produkt 
han eller hon väljer att köpa och samtidigt ge konsumenten fullständig information om faror 
med att konsumera produkten ifråga.

Ändringsförslag 693
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en
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Ändringsförslag 694
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den lämpligaste platsen med 
tanke på läsriktningen för det språk som 
används, läsriktningen och den fysiska 
hanteringen av eventuell ytterförpackning
för att garantera läslighet och synlighet; 
varningarna ska skrivas på samma led 
som all annan information på 
förpackningen,

Or. es

Ändringsförslag 695
Kristian Vigenin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. bg

Ändringsförslag 696
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) placeras på varje styckförpackning 
och eventuell ytterförpackning, och på 
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samma led som all annan information på 
förpackningen,

Or. cs

Ändringsförslag 697
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) reproduceras i enlighet med de format 
och proportioner, samt den layout och 
utformning som fastställs av 
kommissionen i enlighet med punkt 3, och

utgår

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) reproduceras i enlighet med de format 
och proportioner, samt den layout och 
utformning som fastställs av kommissionen 
i enlighet med punkt 3, och

f) reproduceras i enlighet med de 
proportioner, samt den layout och 
utformning som fastställs av kommissionen 
i enlighet med punkt 3, och

Or. it

(Se ändringsförslaget till artikel 9.3c.)

Ändringsförslag 699
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. de

Ändringsförslag 700
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. cs

Ändringsförslag 701
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. en
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Motivering

Det finns inga belägg för att en minsta förpackningsstorlek (grundat på minimimåtten för 
hälsovarningar) kommer att leda till att folkhälsomålet uppnås eller avskräcka barn från att 
börja röka. Dessa begränsningar av förpackningsstorleken kommer att inskränka 
konsumenternas valmöjligheter, skada konkurrensen, skada tjänstesektorns verksamhet och 
frånta tillverkarna deras immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 702
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. en

Ändringsförslag 703
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. de

Motivering

Det finns ingenting som pekar på att en minsta storlek på styckförpackningen (vilken framgår 
av minimikraven på varningarnas storlek) faktiskt skyddar folkhälsan eller hindrar barn och 
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ungdomar från att röka. Den begränsade förpackningsstorleken inskränker konsumenternas 
fria val, hindrar den fria konkurrensen och inkräktar på de immateriella rättigheterna.

Ändringsförslag 704
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. en

Ändringsförslag 705
José Manuel Fernandes

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. pt

Ändringsförslag 706
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. en

Motivering

Minimimått för cigarettpaket fyller inget syfte. Kommissionen bör inte ges befogenhet att fatta 
beslut som rör hälsovarningarnas layout och proportioner – det är parlamentet som lagstiftar 
i denna fråga.

Ändringsförslag 708
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm



AM\935759SV.doc 53/59 PE510.716v01-00

SV

ii) bredd: minst 55 mm.

Or. en

Motivering

När det gäller hälsovarningarnas storlek föreslås att de aktuella bestämmelserna i 
kommissionens beslut 2003/641/EG behålls. Det är inte rimligt att öka varningarnas storlek 
till 75 procent med hänsyn till de kostnader som detta medför. De nu gällande reglerna 
(40 procent av utsidan av framsidan och 30 % av baksidan) utgör en tillräcklig rättslig ram 
tillsvidare och det behövs inte några ändringar.

Ändringsförslag 709
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. fr

Motivering

Det förebyggande arbetet består främst i att förse förpackningarna med varningstexter för att 
informera konsumenten om konsekvenserna av att konsumera tobak. Genom att införa 
bestämmelser i detta direktiv om hur stor procent av förpackningen som får täckas kan man 
uppfylla kravet på att ge konsumenten tydlig information, oavsett hur stor 
tobaksförpackningen är. Att fastställa en konsumtionsvaras storlek verkar dock strida mot det 
mål som eftersträvas.

Ändringsförslag 710
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. pl

Motivering

Ovanstående förpackningsmått gör det omöjligt att förpacka slimcigaretter, som är längre än 
king size-cigaretter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. it

Motivering

Standardiseringen av paketen, som skulle bli en följd av införandet av minimistorlekar för
höjd och bredd på hälsovarningarna, skulle kunna hota marknadsvärdet och missgynna de 
storlekar som är skyddade genom WHO:s avtal samt öka risken för olaglig handel utan några 
som helst positiva effekter för konsumenternas hälsa.

Ändringsförslag 712
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. it

Ändringsförslag 713
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. es

Ändringsförslag 714
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. el
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Motivering

Det är inte möjligt att de föreslagna måttkraven, i kombination med hur stor del av ytan som 
får täckas, kan tillämpas på alla typer av paket. Om detta genomförs framtvingas indirekt 
enhetlighet i storlek, form och utseende på paketen, eftersom de föreslagna måttkraven inte 
kan tillämpas på alla typer av paket. Resultatet kommer inte att innebära att folkhälsan 
skyddas, utan att vissa typer av paket upphör och att konkurrensen utsätts för allvarlig 
snedvridning.

Ändringsförslag 715
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: högst 32 mm

Or. nl

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: minst 46 mm

Or. es

Motivering

Det finns ingen objektiv vetenskaplig grund som bekräftar att denna åtgärd skulle få önskad 
effekt på ungdomars tobakskonsumtion. De mått som nämns i detta stycke skulle utgöra en 
standardisering av förpackningen, vilket skulle skada den fria konkurrensen.

Ändringsförslag 717
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: minst 50 mm

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: minst 55 mm

Or. de

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 9.1 c, enligt vilket kombinerade 
varningar ska täcka 65 procent av fram- och baksidan. 

Ändringsförslag 719
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: minst 68 mm

Or. en

Motivering

Större varningsbilder är mer effektiva för att sprida information om hälsoriskerna med 
rökning.

Ändringsförslag 720
Edite Estrela, Luís Paulo Alves
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: den höjd som krävs för att 
hälsovarningarna ska kunna uppta 75 % 
av fram- och baksidan enligt definitionen 
i artikel 9.1

Or. pt

Motivering

Definitionen av varningstextens minsta storlek i absoluta tal utesluter förpackningar av mjukt 
material som bara är 53 mm breda och av varierande höjd. En formulering som anger att 
hälsovarningarna ska täcka hela paketets bredd och den höjd som krävs för att 
varningstexterna ska täcka 75 procent av utsidan av förpackningens fram- och baksida enligt 
artikel 9.1, punkt c, är en lösning som passar olika typer av förpackningar.

Ändringsförslag 721
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) bredd: minst 55 mm. ii) bredd: minst 42 mm.

Or. en

Motivering

Att begränsa förpackningsdimensionerna på detta sätt kommer att påverka arbetstillfällena 
inom tillverkningsindustrin genom hela distributionskedjan. Detta kommer också att påverka 
konsumenternas valmöjligheter. Införande av enhetliga begränsningar för förpackningar
kommer att främja olaglig handel och minska innovation och konkurrens. Immateriella 
rättigheter kommer att inskränkas.

Ändringsförslag 722
Daniël van der Stoep
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) bredd: minst 55 mm. ii) bredd: högst 25 mm

Or. nl

Ändringsförslag 723
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – punkt ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) bredd: minst 55 mm. ii) bredd: utsidan av förpackningens hela 
fram- och baksida.

Or. pt

Motivering

Definitionen av varningstextens minsta storlek i absoluta tal utesluter förpackningar av mjukt 
material som bara är 53 mm breda och av varierande höjd. En formulering som anger att 
hälsovarningarna ska täcka hela paketets bredd och den höjd som krävs för att 
varningstexterna ska täcka 75 procent av utsidan av förpackningens fram- och baksida enligt 
artikel 9.1 c, är en lösning som passar olika typer av förpackningar.


