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Ændringsforslag 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den entydige identifikator skal gøre det 
muligt at bestemme:

2. Den entydige identifikator, som er 
sikker og umulig at kopiere, skal gøre det 
muligt at bestemme:

Or. pl

Begrundelse

Identifikatoren bør være sikker og umulig at kopiere. Det betyder, at den ikke blot må bestå af 
en række tal og bogstaver uden øvrige sikkerhedsfeatures, da en sådan sikkerhedsfeature let 
kan kopieres.

Ændringsforslag 943
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktnavn e) produktbeskrivelse

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår stk. 2, litra e), foreslås det, at den anvendte terminologi bringes i 
overensstemmelse med terminologien i den relevante WHO-protokol.

Ændringsforslag 944
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) det påtænkte detailmarked udgår

Or. it

Ændringsforslag 945
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute udgår

Or. it

Ændringsforslag 946
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute udgår

Or. cs

Ændringsforslag 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute udgår

Or. it
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Begrundelse

Dette krav om sporbarhed er ikke omfattet af WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig 
handel med tobaksprodukter, og indførelse af et sådant krav kan tvinge mange 
erhvervsdrivende ud af markedet og hermed underminere konkurrencen.

Ændringsforslag 948
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g
2012/0366(COD)
Artikel 14, stk. 2, litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute g) den påtænkte forsendelsesrute samt 
forsendelsens dato, destination, afsender 
og modtager

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at forslaget til direktiv bringes i overensstemmelse med de forpligtelser, der 
følger af WHO's rammekonvention om tobakskontrol og protokollen hertil.

Ændringsforslag 949
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute g) den påtænkte forsendelsesrute samt 
forsendelsens dato, destination, 
afsendelsessted og modtager

Or. fr

Ændringsforslag 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute g) den påtænkte forsendelsesrute fra 
fabrikanten til den første kunde og de 
pakhuse, der er benyttet

Or. es

Ændringsforslag 951
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) i givet fald importøren, der har ført 
varen ind i Unionen

udgår

Or. it

Ændringsforslag 952
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) i givet fald importøren, der har ført 
varen ind i Unionen

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) i givet fald importøren, der har ført 
varen ind i Unionen

udgår

Or. it

Begrundelse

Dette krav om sporbarhed er ikke omfattet af WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig 
handel med tobaksprodukter, og indførelse af et sådant krav kan tvinge mange 
erhvervsdrivende ud af markedet og hermed underminere konkurrencen.

Ændringsforslag 954
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til det første 
detailsalgssted, herunder alle pakhuse, 
der er benyttet

udgår

Or. it

Ændringsforslag 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til det første
detailsalgssted, herunder alle pakhuse, der 
er benyttet

i) forsendelsesruten fra fremstillingsstedet 
til den første køber, herunder alle pakhuse, 
der er benyttet
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Or. it

Begrundelse

Dette krav om sporbarhed er ikke omfattet af WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig 
handel med tobaksprodukter, og indførelse af et sådant krav kan tvinge mange 
erhvervsdrivende ud af markedet og hermed underminere konkurrencen.

Ændringsforslag 956
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til det første
detailsalgssted, herunder alle pakhuse, der 
er benyttet

i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til den første kunde, 
herunder alle pakhuse, der er benyttet

Or. en

Begrundelse

Det er i praksis meget vanskeligt og ressourcekrævende at bestemme forsendelsesruten til det 
første detailsalgssted. Det foreslås derfor, at der henvises til den første "kunde".

Ændringsforslag 957
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til det første
detailsalgssted, herunder alle pakhuse, der 
er benyttet

i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til den første kunde, 
herunder alle pakhuse, der er benyttet

Or. es
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Ændringsforslag 958
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til det første 
detailsalgssted, herunder alle pakhuse, der 
er benyttet

i) den skønnede forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til det første 
detailsalgssted, herunder alle pakhuse, der 
er benyttet

Or. el

Ændringsforslag 959
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

udgår

Or. it

Ændringsforslag 960
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

udgår

Or. el
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Ændringsforslag 961
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til den første kunde

Or. en

Begrundelse

Det er i praksis meget vanskeligt og ressourcekrævende at bestemme forsendelsesruten til det 
første detailsalgssted. Det foreslås derfor, at der henvises til den første "kunde".

Ændringsforslag 962
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til den første køber

Or. cs

Ændringsforslag 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til den første køber

Or. it
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Begrundelse

Dette krav om sporbarhed er ikke omfattet af WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig 
handel med tobaksprodukter, og indførelse af et sådant krav kan tvinge mange 
erhvervsdrivende ud af markedet og hermed underminere konkurrencen.

Ændringsforslag 964
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til den første kunde

Or. es

Ændringsforslag 965
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer 
for alle købere fra fremstillingen til det 
første detailsalgssted.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 966
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer 
for alle købere fra fremstillingen til det 

udgår
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første detailsalgssted.

Or. el

Ændringsforslag 967
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
alle købere fra fremstillingen til det første
detailsalgssted.

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
alle købere fra fremstillingen til den første
kunde.

Or. en

Begrundelse

På linje med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 968
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
alle købere fra fremstillingen til det første
detailsalgssted.

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
alle købere fra fremstillingen til den første
køber.

Or. cs

Ændringsforslag 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra k
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
alle købere fra fremstillingen til det første
detailsalgssted.

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
alle købere fra fremstillingen til den første
køber.

Or. it

Begrundelse

Dette krav om sporbarhed er ikke omfattet af WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig 
handel med tobaksprodukter, og indførelse af et sådant krav kan tvinge mange 
erhvervsdrivende ud af markedet og hermed underminere konkurrencen.

Ændringsforslag 970
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de entydige 
identifikatorer på enkeltpakningerne er 
knyttet til den entydige identifikator på 
den ydre emballage. Enhver ændring i 
sammenknytningen mellem 
enkeltpakninger og den ydre emballage 
skal lagres i den i stk. 6 omhandlede 
database.

Or. en

Ændringsforslag 971
Jutta Haug

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at 
cigaretprodukter, der er bestemt for eller 
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markedsføres i det indre marked, 
fremstilles på en så kompleks måde, at 
slutproduktet beskyttes mod forfalskning.
I denne henseende anvendes der følgende 
sikkerhedsfeatures:
a) cigaretpapir
b) filterpapir
c) vandmærker
c) perforering
d) rotationstryk
e) flerfarvetryk.

Or. en

Ændringsforslag 972
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger og ydre emballage, der 
kommer i deres besiddelse, samt alle 
mellemliggende flytninger og den endelig 
flytning af produkterne væk fra deres 
besiddelse og overfører oplysningerne 
elektronisk til en datalagerfacilitet, jf.
stk. 6. Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, jf. stk. 2a.

Or. en

Ændringsforslag 973
Milan Cabrnoch
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten 
til den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

3. Medlemsstaterne sikrer, at
overdragelsen af alle enkeltpakninger
mellem fabrikanten og den første køber
samt alle mellemliggende flytninger og den 
endelig flytning af produkterne væk fra 
deres besiddelse registreres. Denne 
forpligtelse kan opfyldes ved registrering 
for samlet form, f.eks. af ydre emballage, 
forudsat at det fortsat er muligt at spore 
enkeltpakningerne.

Or. cs

Ændringsforslag 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger og ydre 
transportemballage, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

Or. en
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Begrundelse

Der bør jf. kravene i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter 
være entydige identifikatorer på den ydre transportemballage, herunder kasser, 
forsendelsesbeholdere og paller.

Ændringsforslag 975
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden den
første kunde, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

Or. en

Begrundelse

På linje med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
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den sidste økonomiske aktør inden det
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

den første køber, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

Or. it

Begrundelse

Dette krav rækker ud over de bestemmelser om "tracking og tracing", der på nuværende 
tidspunkt er fastlagt i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter, 
som ikke går længere end til den første aktør, og en sådan udvidelse af protokollens 
anvendelsesområde ville gøre tingene mere indviklede.

Ændringsforslag 977
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden den
første kunde, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

Or. es
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Ændringsforslag 978
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den teknologi, der anvendes til 
"tracking og tracing", bør tilhøre og 
forvaltes af økonomiske enheder uden 
juridiske eller kommercielle forbindelser 
til tobaksindustrien.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at adskille den enhed, der fører tilsyn, og den enhed, der er genstand for 
tilsynet.

Ændringsforslag 979
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten 
til den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, herunder 
importører, pakhuse og 
transportvirksomheder. Udstyret skal 
kunne læse og overføre dataene 
elektronisk til et en datalagerfacilitet, jf. 
stk. 6.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 980
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden det første
detailsalgssted, herunder importører, 
pakhuse og transportvirksomheder. 
Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til et en 
datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for de første købere. 
Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til en datalagerfacilitet, 
jf. stk. 6.

Or. cs

Ændringsforslag 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste
økonomiske aktør inden det første 
detailsalgssted, herunder importører, 
pakhuse og transportvirksomheder. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr, som fastlagt af 
medlemsstaterne, til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden det første 
detailsalgssted, herunder importører, 
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Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til et en 
datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

pakhuse og transportvirksomheder. 
Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til en datalagerfacilitet, 
jf. stk. 6.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilket udstyr der skal anvendes.

Ændringsforslag 982
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden det første
detailsalgssted, herunder importører, 
pakhuse og transportvirksomheder. 
Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til et en 
datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den første
kunde, herunder importører, pakhuse og 
transportvirksomheder. Udstyret skal 
kunne læse og overføre dataene elektronisk 
til en datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden det første
detailsalgssted, herunder importører, 
pakhuse og transportvirksomheder. 
Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til et en 
datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden den første køber, 
herunder importører, pakhuse og 
transportvirksomheder. Udstyret skal 
kunne læse og overføre dataene elektronisk
i overensstemmelse med internationale 
standarder til en datalagerfacilitet, jf. stk. 
6.

Or. it

Begrundelse

Disse krav er ikke omfattet af WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med 
tobaksprodukter, og indførelse af sådanne krav ville påføre de erhvervsdrivende en ekstra 
byrde og kan tvinge mange af dem ud af markedet og hermed underminere konkurrencen.

Ændringsforslag 984
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden det første
detailsalgssted, herunder importører, 
pakhuse og transportvirksomheder. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den første
kunde, herunder importører, pakhuse og 
transportvirksomheder. Udstyret skal 
kunne læse og overføre dataene elektronisk
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Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til et en 
datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

til en datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

Or. es

Ændringsforslag 985
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Registrerede data må ikke ændres eller 
slettes af nogen af de økonomiske aktører, 
der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, men den økonomiske aktør, 
der indlæste dataene, og andre 
økonomiske aktører, der er direkte berørt 
af transaktionen, såsom leverandøren 
eller modtageren, kan kommentere 
tidligere indlæste data. Den pågældende 
økonomiske aktør skal tilføje de korrekte 
data og en henvisning til den tidligere 
indlæsning, som aktøren finder det 
nødvendigt at rette. I særlige tilfælde og 
efter fremlæggelse af fyldestgørende 
dokumentation kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
registreringen er foretaget, eller, hvis 
registreringen er foretaget uden Unionen, 
den kompetente myndighed i 
importmedlemsstaten tillade, at tidligere 
registrerede data ændres eller slettes.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 986
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter 
og importører af tobaksvarer indgår 
aftaler om lagring af data med en 
uafhængig tredjepart, som skal 
administrere datalagerfaciliteten for data 
vedrørende den pågældende fabrikant 
eller importør. Datalagerfaciliteten skal 
fysisk være placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 
tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 987
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter 
og importører af tobaksvarer indgår aftaler 
om lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende

6. Medlemsstaterne indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende
fabrikanter og importører af tobaksvarer i 
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den pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af
tobaksfabrikanten og godkendes af
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

deres jurisdiktion. Datalagerfaciliteten skal 
fysisk være placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som udpeges af Kommissionen.
Udgifterne til datalageraftalerne og 
revisoren afholdes af tobaksfabrikanter 
og –importører afhængigt af antallet af 
registrerede entydige identifikatorer i 
deres jurisdiktion. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 988
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter 
og importører af tobaksvarer indgår aftaler 
om lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende
den pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 

6. Medlemsstaterne indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende
fabrikanter og importører af tobaksvarer i 
deres jurisdiktion. Datalagerfaciliteten skal 
fysisk være placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
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godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 
tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

revisor, som betales af tobaksfabrikanten 
og udpeges af Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Tobaksindustrien har gennem lang tid været involveret i cigaretsmugling. Den bør således 
hverken kunne vælge datalagerfaciliteten eller den eksterne revisor. Medlemsstaterne bør 
vælge datalagerfaciliteten, mens Kommissionen vælger den eksterne revisor.

Ændringsforslag 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter og 
importører af tobaksvarer indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende den 
pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 

6. Medlemsstaterne kontrollerer, at 
fabrikanter og importører af tobaksvarer 
indgår aftaler om lagring af data med en 
uafhængig tredjepart, som skal 
administrere datalagerfaciliteten for data 
vedrørende den pågældende fabrikant eller 
importør. Datalagerfaciliteten skal fysisk 
være placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 



PE510.719v01-00 26/57 AM\935762DA.doc

DA

tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

Or. pl

Begrundelse

Det er medlemsstaternes pligt at kontrollere fabrikanternes data.

Ændringsforslag 990
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
personoplysninger kun behandles i 
overensstemmelse med de regler og 
garantier, der er fastsat ved direktiv 
95/46/EF.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 991
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig og 
usynlig sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², 
som er sikret mod manipulation, og som er 
påtrykt eller anbragt på en sådan måde, at 
det ikke kan fjernes eller slettes, og som på 
ingen måde er skjult eller brydes, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
andre elementer, der er påkrævet i henhold 
til lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 992
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en læsbar
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

Or. cs

Ændringsforslag 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator, som er sikker og umulig at 
kopiere, er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

Or. pl

Ændringsforslag 994
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature, som er sikret mod 
manipulation, og som er påtrykt eller 
anbragt på en sådan måde, at det ikke kan 
fjernes eller slettes, og som på ingen måde 
er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

Or. en
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Ændringsforslag 995
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes. I de 
medlemsstater, hvor der påføres
banderoler på tobaksvarer, og de påførte 
banderoler overholder ovennævnte krav, 
stilles der ikke krav om yderligere 
sikkerhedsfeatures.

Or. en

Ændringsforslag 996
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature, som er sikret mod 
manipulation, og som er påtrykt eller 
anbragt på en sådan måde, at det ikke kan 
fjernes eller slettes, og som på ingen måde 
er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.
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Or. es

Ændringsforslag 997
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. it

Ændringsforslag 998
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 999
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. cs

Ændringsforslag 1000
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
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c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 1001
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen i stk. 9 tillægges beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter. Indholdet i disse litraer skal reguleres i selve direktivet.

Ændringsforslag 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Kommissionen tillægges beføjelser til
under hensyntagen til nuværende praksis, 
teknologier og handelsaftaler samt 
internationale standarder for "tracking 
og tracing" og bekræftelse af
forbrugsgoders ægthed og kravene hertil i 
WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig 
handel med tobaksprodukter at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende:

Or. it

Begrundelse

Der skal henvises eksplicit til internationale standarder for "tracking og tracing" samt kontrol 
af produkter og bekræftelse af deres ægthed.

Ændringsforslag 1003
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 

udgår
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evaluering

Or. it

Ændringsforslag 1004
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen

b) fastlæggelse af internationale tekniske 
standarder og indførelse af 
standardanmodninger om oplysninger, 
der skal sikre, at de systemer, der anvendes 
til mærkning af partier, og de tilhørende 
funktioner er fuldt kompatible med 
hinanden i hele Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen

b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen og i 
overensstemmelse med internationale 
standarder.

Or. it

Begrundelse

Der bør gøres opmærksom på, at det er nødvendigt at tage hensyn til internationale 
standarder for "tracking og tracing" samt kontrol af produkter og bekræftelse af deres 
ægthed.

Ændringsforslag 1007
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

udgår

Or. it

Begrundelse

Der bør gøres opmærksom på, at det er nødvendigt at tage hensyn til internationale 
standarder for "tracking og tracing" samt kontrol af produkter og bekræftelse af deres 
ægthed.

Ændringsforslag 1009
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med udarbejdelsen af de 
delegerede retsakter, jf. dette afsnit, tager 
Kommissionen højde for eksisterende 
praksis, teknologier og internationale 
standarder for "tracking og tracing" og 
bekræftelse af hurtigt afsættelige 
forbrugsgoders ægthed samt de relevante 
krav i WHO-protokollen til udryddelse af 
ulovlig handel med tobaksprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 1010
Cristiana Muscardini



PE510.719v01-00 38/57 AM\935762DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1011
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1012
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på ti år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

Or. de
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Begrundelse

I medfør af artikel 8, stk. 3, i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med 
tobaksvarer bevilges der en overgangsperiode på ti år for andre tobaksvarer end cigaretter 
og rulletobak.

Ændringsforslag 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter,
rulletobak og vandpibetobak er undtaget 
fra anvendelsen af stk. 1-8 i en periode på 
5 år efter den i artikel 25, stk. 1, 
omhandlede dato.

Or. ro

Ændringsforslag 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på ti år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

Or. it

Begrundelse

Jf. artikel 8, stk. 3, i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksvarer.
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Ændringsforslag 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Tobak, der indtages oralt
Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Or. en

Begrundelse

Forbuddet mod tobak, der indtages oralt, er ude af proportioner og i strid med det indre 
markeds principper og ånd.

Ændringsforslag 1016
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstaterne giver tilladelse til
markedsføring af tobak, der indtages oralt.

Or. nl

Ændringsforslag 1017
Morten Messerschmidt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Jf. subsidiaritetsprincippet har 
medlemsstaterne ret til på nationalt plan 
at beslutte, om de vil forbyde salg af snus.

Or. en

Begrundelse

Snus, både løs snus og portionssnus, er mindre skadeligt end tobaksrygning, og EU bør 
således ikke modvirke brug heraf. I henhold til EU's egen Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici støtter de videnskabelige data ikke teorien om, at røgfrie 
tobaksvarer (f.eks. snus i Sverige) fører til rygning.

Ændringsforslag 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse. Forbuddet 
omfatter imidlertid ikke traditionelle 
tobaksvarer, der indtages oralt, og som 
kan tillades af enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse. Mærkningen af 
tobaksvarer, der indtages oralt, er 
omfattet af samme regler som andre 
røgfrie tobaksvarer.

Or. fi

Ændringsforslag 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstaterne kan forbyde
markedsføring af tobak, der indtages oralt, 
jf. dog artikel 151 i akten vedrørende 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. en

Begrundelse

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different member states because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

Ændringsforslag 1021
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af røgfrie tobaksvarer, f.eks. tobak, der 
indtages oralt, tyggetobak og snus, jf. dog 
artikel 151 i akten vedrørende Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. fi

Ændringsforslag 1022
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstater og regioner i 
medlemsstaterne med tradition for 
anvendelse af tobaksvarer, der indtages 
oralt, har mulighed for at ansøge om en 
national eller regional undtagelse fra 
forbuddet af kulturelle eller historiske 
årsager.

Or. sv

Begrundelse

Forbuddet mod tobaksvarer, der indtages oralt, er inkonsekvent og rammer bl.a. områder i 
Østersøområdet, der traditionelt har gjort brug af tobaksvarer, der indtages oralt.
Befolkningen i disse lande og regioner forstår ikke, hvorfor et produkt, der har været anvendt 
historisk og er en del af regionens kulturelle identitet, skal forbydes, navnlig når produktet er 
mindre sundhedsskadeligt end cigaretter.

Ændringsforslag 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Når det er nødvendigt for at opnå et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, kan
medlemsstaterne forbyde markedsføring af 
tobak, der indtages oralt.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have ret, men ikke pligt, til at forbyde tobak, der indtages oralt.

Ændringsforslag 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes maksimale grænser for 
giftige og kræftfremkaldende stoffer i 
markedsførte røgfrie tobaksvarer. Stoffer 
og krævede grænser fremgår af bilag III 
[nyt].

Or. en

Begrundelse

Dette erstatter et forbud mod tobak, der indtages oralt, med en produktkvalitetsstandard for 
alle røgfrie tobaksprodukter. I stedet for at forbyde de mindst farlige røgfrie tobaksvarer vil 
dette i realiteten fjerne de farligste røgfrie tobaksvarer fra markedet, og det er derfor i 
overensstemmelse med det indre markeds sundhedsmæssige mål. Dette afsnit gengiver de 
lovgivningsmæssige henstillinger fra WHO's studiegruppe om tobaksproduktregulering -
rapporten om det videnskabelige grundlag for tobaksvareregulering, WHO Technical Report 
Series, nr. 955 (2010).

Ændringsforslag 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret for at regulere indholdet i snus 
påhviler de medlemsstater, hvor salg af 
snus er tilladt i medfør af artikel 151 i 
akten vedrørende Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse. Snus bør derfor 
eksplicit holdes uden for bestemmelserne i 
artikel 6.

Or. sv

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tobak, der indtages oralt, er ikke omfattet 
af direktivets anvendelsesområde, jf. dog 
artikel 15.

Or. en

Begrundelse

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled. A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either: A. removing obstacles to trade which 
arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
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of the internal market; or B. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws. Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states. For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise.

Ændringsforslag 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 for at 
afpasse de stoffer og grænseværdier, der 
er omfattet af stk. 1a, og som fastsættes i 
Bilag III, under behørig hensyntagen til 
den videnskabelige udvikling og 
internationalt vedtagne standarder, under 
hensyntagen til principperne om 
proportionalitet og 
ikkeforskelsbehandling samt under 
hensyntagen til målsætningen om at 
udvikle et indre marked med et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har beføjelse til at justere de lovgivningsmæssige rammer – f.eks. at medtage 
tungmetaller eller andre kræftfremkaldende stoffer, hvor det kan begrundes.

Ændringsforslag 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Forslag til direktiv
Overskrift 2 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

Fjernsalg af tobaksvarer

Or. fr

Begrundelse

Fjernsalg, særlig via internettet, i samme medlemsstat kan have samme alvorlige 
sundhedsmæssige konsekvenser som salg på tværs af grænser.

Ændringsforslag 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Overskrift 2 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

Salg af tobaksvarer

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre overensstemmelse med ændringsforslag af samme 
forslagsstillere om salg via internettet og udstilling på salgsstedet.

Ændringsforslag 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af Fjernsalg af tobaksvarer
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grænser

Or. fr

Begrundelse

Se tidligere ændringsforslag til overskriften til kapitel 4.

Ændringsforslag 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

Salg af tobaksvarer via internettet

Or. en

Begrundelse

Alt internetsalg bør forbydes, ikke kun på tværs af grænser. Der er meget vanskeligt at sikre 
effektiv alderskontrol online.

Ændringsforslag 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 

1. Medlemsstaterne forbyder enhver form 
for fjernsalg på tværs af grænser på deres 
territorium, herunder elektronisk salg og 
postordresalg, telefonsalg og salg via tv og 
internet eller en hvilken som helst anden 
form for teknologisk transaktion.
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registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

Medlemsstaterne har fortsat beføjelse til 
at beslutte, om ovennævnte forbuds 
anvendelsesområde skal udvides til at 
omfatte nationalt salg.

Or. es

Ændringsforslag 1033
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg på 
tværs af grænser af tobaksvarer, 
nikotinprodukter og tobakserstatninger.

Or. en
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Begrundelse

Nærværende forslag er meget vanskeligt at gennemføre og kontrollere. Et totalforbud mod 
fjernsalg ville derfor være lettere at gennemføre og kontrollere. Forbuddet bør også dække 
nikotinprodukter og tobakserstatninger (urtecigaretter og e-cigaretter), fordi disse 
hovedsagelig markedsføres via internettet, og det er vanskeligt at føre kontrol med dem. Som 
minimum bør de alle reguleres (aldersgrænser osv.).

Ændringsforslag 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne indfører et forbud 
mod fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser.

Or. pl

Begrundelse

Det er umuligt at føre reel kontrol med sådanne salgsaktiviteter, særlig hvad angår kontrol af 
køberens alder.

Ændringsforslag 1035
Martina Anderson
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger
detailsalgssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder
detailsalgssteder på deres eget territorium 
at drive eller være involveret i fjernsalg på 
tværs af grænser og salg via internettet.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse gælder det, at internetsalg af tobaksvarer på tværs 
af grænser fremmer spekulation i lavere priser, giver mulighed for ulovlig handel og primært 
benyttes af internetforhandlere for at drage fordel af medlemsstaternes forskellige 
skatteregler, hvorved medlemsstaternes indsats for at afskrække folk fra at ryge ved hjælp af 
høje afgifter undermineres.

Ændringsforslag 1036
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger
detailsalgssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 

1. Medlemsstaterne forbyder
detailsalgssteder på deres territorium at 
drive fjernsalg på tværs af grænser.
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kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Fjernsalg på tværs af grænser benyttes normalt til salg af piratudgaver af tobaksprodukter 
eller ulovlige tobaksvarer. Dette medfører risici for forbrugernes sundhed og undergraver 
også de nationale tobaksbeskatningspolitikker, der tager sigte på at bekæmpe rygning.

Ændringsforslag 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg på 
tværs af grænser til forbrugere i Unionen. 
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fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

Or. it

Begrundelse

Fjernsalg på tværs af grænser ville sætte forbrugernes – særlig mindreåriges – sikkerhed på 
spil og fremme ulovlig handel med tobaksvarer.

Ændringsforslag 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser til 
forbrugere i Unionen, at lade sig 
registrere hos de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor detailsalgsstedet 
er etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Salg af cigaretter og rulletobak via 
internettet er forbudt i EU.

Salg via internettet af andre 
nikotinholdige tobaksvarer og
tobaksrelaterede produkter underkastes
skærpet kontrol i EU.

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skærper og præciserer ændringsforslag 42-47 indgivet af ordføreren 
Linda McAvan, som fastsætter et forbud mod salg på tværs af grænser.

Ændringsforslag 1039
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg af 
tobaksvarer på tværs af grænser. 

Or. fi

Ændringsforslag 1040
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg af 
tobaksvarer. 
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fjernsalg på tværs af grænser til 
forbrugere i Unionen, at lade sig 
registrere hos de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor detailsalgsstedet 
er etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

Or. fi

Ændringsforslag 1041
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg af 
tobaksvarer på tværs af grænser.
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Or. en

Begrundelse

Forbud mod fjernsalg på tværs af grænser, herunder internetsalg, af tobaksvarer i hele EU-
området er den mest effektive fremgangsmåde, når det gælder beskyttelse af unge. Denne 
fremgangsmåde vil gøre det lettere at håndhæve reglerne og sikre en nødvendig og 
forholdsmæssig løsning.

Ændringsforslag 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger
detailsalgssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder
detailsalgssteder på deres territorium at 
drive fjernsalg på tværs af grænser. 

Or. it

Ændringsforslag 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser til 
forbrugere i Unionen, at lade sig 
registrere hos de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor detailsalgsstedet 
er etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder salg af 
tobaksvarer via internettet på deres 
territorium.

(Skal erstatte hele artiklen)

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at håndhæve aldersbegrænsninger for tobakssalg via internettet. I 
forbindelse med internetsalg af tobaksvarer overholdes den gældende lovgivning om f.eks. 
sundhedsadvarsler ofte ikke. Ni medlemsstater har allerede forbudt salg af tobaksvarer via 
internettet, og et EU-forbud er formentlig den nemmeste løsning.


