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Amendement 943
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de naam van het product; (e) de beschrijving van het product;

Or. en

Motivering

Mijn voorstel is met betrekking tot lid 2, letter e, de terminologie in overeenstemming te 
brengen met de terminologie van het relevante WHO-protocol.

Amendement 944
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de beoogde afzetmarkt; Schrappen

Or. it

Amendement 945
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beoogde verzendingsroute; Schrappen

Or. it
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Amendement 946
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beoogde verzendingsroute; Schrappen

Or. cs

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beoogde verzendingsroute; Schrappen

Or. it

Motivering

Van traceren is momenteel geen sprake in het FCTC-protocol en de invoering van een 
dergelijke verplichting zou het voor veel marktdeelnemers onmogelijk maken om op de markt 
te blijven, waardoor de concurrentie;kan worden verstoord.

Amendement 948
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter g
2012/0366 (COD)
Artikel 14, lid 2, letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beoogde verzendingsroute; g) de beoogde verzendingsroute, de 
verzendingsdatum, het bestemmingsadres, 
de vervoerder en de geadresseerde.
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Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat de ontwerprichtlijn overeenstemt met de verplichtingen krachtens het 
WHO-Kaderverdrag tabaksbestrijding en het protocol daarbij.

Amendement 949
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beoogde verzendingsroute; g) de beoogde verzendingsroute, de 
verzendingsdatum, het bestemmingsadres, 
de plaats van verzending en de 
geadresseerde;

Or. fr

Amendement 950
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beoogde verzendingsroute; g) de verzendingsroute tussen producent 
en eerste afnemer en de gebruikte 
opslagplaatsen;

Or. es

Amendement 951
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) in voorkomend geval, de importeur in 
de Unie;

Schrappen

Or. it

Amendement 952
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) in voorkomend geval, de importeur in 
de Unie;

Schrappen

Or. cs

Amendement 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) in voorkomend geval, de importeur in 
de Unie;

Schrappen

Or. it

Motivering

Van traceren is momenteel geen sprake in het FCTC-protocol en de invoering van een 
dergelijke verplichting zou het voor veel marktdeelnemers onmogelijk maken om op de markt 
te blijven, waardoor de concurrentie kan worden verstoord.

Amendement 954
Cristiana Muscardini
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de daadwerkelijke verzendingsroute, 
van de productie tot de eerste detaillist, 
inclusief alle gebruikte opslagplaatsen;

Schrappen

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de daadwerkelijke verzendingsroute, van 
de productie tot de eerste detaillist, 
inclusief alle gebruikte opslagplaatsen;

i) de verzendingsroute, van de productie tot 
de eerste koper, inclusief alle gebruikte 
opslagplaatsen;

Or. it

Motivering

Van traceren is momenteel geen sprake in het FCTC-protocol en de invoering van een 
dergelijke verplichting zou het voor veel marktdeelnemers onmogelijk maken om op de markt 
te blijven, waardoor de concurrentie kan worden verstoord.

Amendement 956
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de daadwerkelijke verzendingsroute, van 
de productie tot de eerste detaillist, 
inclusief alle gebruikte opslagplaatsen; 

i) de daadwerkelijke verzendingsroute, van 
de productie tot de eerste klant, inclusief 
alle gebruikte opslagplaatsen;
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Or. en

Motivering

In de praktijk is het traceren van verzendingen tot de eerste detaillist zeer moeilijk en lastig.  
Vandaar dit voorstel om naar de eerste "klant" te verwijzen.  

Amendement 957
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de daadwerkelijke verzendingsroute, van 
de productie tot de eerste detaillist, 
inclusief alle gebruikte opslagplaatsen;

i) de daadwerkelijke verzendingsroute, van 
de productie tot de eerste afnemer, 
inclusief alle gebruikte opslagplaatsen;

Or. es

Amendement 958
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de daadwerkelijke verzendingsroute, van 
de productie tot de eerste detaillist, 
inclusief alle gebruikte opslagplaatsen; 

i) de geschatte verzendingsroute, van de 
productie tot de eerste detaillist, inclusief 
alle gebruikte opslagplaatsen;

Or. el

Amendement 959
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist;

Schrappen

Or. it

Amendement 960
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist;

Schrappen

Or. el

Amendement 961
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist; 

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste klant; 

Or. en

Motivering

In de praktijk is het traceren van verzendingen tot de eerste detaillist zeer moeilijk en lastig. 
Vandaar dit voorstel om naar de eerste "klant" te verwijzen.

Amendement 962
Milan Cabrnoch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist;

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste koper;

Or. cs

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist; 

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste koper; 

Or. it

Motivering

Van traceren is momenteel geen sprake in het FCTC-protocol en de invoering van een 
dergelijke verplichting zou het voor veel marktdeelnemers onmogelijk maken om op de markt 
te blijven, waardoor de concurrentie kan worden verstoord.

Amendement 964
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist;

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste afnemer;

Or. es
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Amendement 965
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist.

Schrappen

Or. it

Amendement 966
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist.

Schrappen

Or. el

Amendement 967
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist.

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste klant.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig vorig amendement.

Amendement 968
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist.

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste koper.

Or. cs

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist.

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste koper.

Or. it

Motivering

Van traceren is momenteel geen sprake in het FCTC-protocol en de invoering van een 
dergelijke verplichting zou het voor veel marktdeelnemers onmogelijk maken om op de markt 
te blijven, waardoor de concurrentie kan worden verstoord.

Amendement 970
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
eenduidige identificatienummers van 
verpakkingseenheden worden gekoppeld 
aan het eenduidige identificatienummer 
op de buitenverpakking. Veranderingen in 
koppelingen tussen verpakkingseenheden 
en de buitenverpakking moeten worden 
geregistreerd in de database als vermeld 
in lid 6 .

Or. en

Amendement 971
Jutta Haug

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen er ook voor dat 
voor de markt van de Unie bestemde of 
daar in de handel gebrachte 
sigarettenproducten op zo'n complexe 
manier worden geproduceerd dat het 
eindproduct niet kan worden nagemaakt .
Veiligheidskenmerken in die zin zijn: 
a) sigarettenpapier; 
b) filterpapier;
c) watermerken;
c) perforatie;
d) rotatiedruk
e) veelkleurendruk.

Or. en

Amendement 972
Nessa Childers
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden en 
buitenverpakkingen het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren, en 
de gegevens elektronisch naar een 
installatie voor gegevensopslag in de zin 
van lid 6 doorsturen.  Aan deze 
verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, zoals beschreven in 
lid 2 bis.

Or. en

Amendement 973
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. 
Aan deze verplichting kan worden voldaan 
door registratie in geaggregeerde vorm, bv. 
van buitenverpakkingen, mits het volgen 
en traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overdracht van alle verpakkingseenheden 
tussen de fabrikant en de eerste koper, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben, worden 
geregistreerd. Aan deze verplichting kan 
worden voldaan door registratie in 
geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft. 
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Or. cs

Amendement 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden en transport-
buitenverpakkingen het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren.  
Aan deze verplichting kan worden voldaan 
door registratie in geaggregeerde vorm, bv. 
van buitenverpakkingen, mits het volgen 
en traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

Or. en

Motivering

Om in overeenstemming te zijn met het FCTC-protocol van de WHO om de illegale handel in 
tabaksproducten tegen te gaan, zouden op alle transport-buitenverpakkingen, inclusief 
sloffen, dozen en pallets, eenduidige identificatienummers moeten staan. 

Amendement 975
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
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vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren.  
Aan deze verplichting kan worden voldaan 
door registratie in geaggregeerde vorm, bv. 
van buitenverpakkingen, mits het volgen 
en traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

vóór de eerste klant, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met voorgaande soortgelijke amendementen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de eerste koper, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

Or. it

Motivering

Verplichtingen inzake het volgen en traceren komen momenteel niet voor in het FCTC-
protocol. De verplichtingen hierin beperken zich tot de eerste marktdeelnemer en uitbreiding 
ervan zou de procedures alleen maar ingewikkelder maken.
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Amendement 977
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste afnemer, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen 
registreren. Aan deze verplichting kan 
worden voldaan door registratie in 
geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

Or. es

Amendement 978
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De toegepaste volg- en 
traceersystemen moeten toebehoren aan 
en toegepast worden door ondernemingen 
die geen juridische of commerciële 
banden met de tabaksindustrie hebben.

Or. es

Motivering

Het is van essentieel belang dat de rol van controleur en gecontroleerde strikt gescheiden is.
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Amendement 979
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren 
van de tabaksproducten die worden 
gekocht, verkocht, opgeslagen, 
getransporteerd of anderszins behandeld. 
De apparatuur moet de gegevens 
elektronisch kunnen lezen en doorsturen 
naar een installatie voor gegevensopslag 
in de zin van lid 6.

Schrappen

Or. it

Amendement 980
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten de eerste 
kopers voorzien van de nodige apparatuur 
voor het registreren van de 
tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
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de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

gegevensopslag in de zin van lid 6. 

Or. cs

Amendement 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige, door de lidstaten vastgestelde
apparatuur voor het registreren van de 
tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

Or. pl

Motivering

De lidstaten moeten het type van dergelijke apparatuur vaststellen.

Amendement 982
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld.  De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de eerste klant, met inbegrip 
van de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld.  De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste koper , met inbegrip van de 
importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen, overeenkomstig internationale 
normen, naar een installatie voor 
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gegevensopslag in de zin van lid 6.

Or. it

Motivering

Deze bepalingen maken momenteel geen onderdeel uit van het FCTC-protocol en de 
invoering ervan zou voor marktdeelnemers een extra belasting betekenen waardoor ze 
gedwongen kunnen worden de markt te verlaten en de concurrentie kan worden verstoord.

Amendement 984
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de eerste afnemer, met 
inbegrip van de importeurs, opslagplaatsen 
en transportondernemingen, voorzien van 
de nodige apparatuur voor het registreren 
van de tabaksproducten die worden 
gekocht, verkocht, opgeslagen, 
getransporteerd of anderszins behandeld. 
De apparatuur moet de gegevens 
elektronisch kunnen lezen en doorsturen 
naar een installatie voor gegevensopslag in 
de zin van lid 6.

Or. es

Amendement 985
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Geregistreerde gegevens kunnen niet 
worden gewijzigd of gewist door een 
marktdeelnemer die betrokken is bij de 
handel in tabaksproducten, maar de 
marktdeelnemer die de gegevens heeft 
ingevoerd en andere marktdeelnemers die 
rechtstreeks betrokken zijn bij de 
transactie, zoals de leverancier of de 
ontvanger, kunnen eerder ingevoerde 
gegevens becommentariëren. De 
betrokken marktdeelnemer voegt de juiste 
gegevens toe en verwijst naar de eerdere 
vermelding die zijns inziens verbetering 
behoeft. In uitzonderlijke omstandigheden 
en na overlegging van toereikende 
bewijsstukken kan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat waar de registratie heeft 
plaatsgevonden, of, indien de registratie 
buiten de Unie heeft plaatsgevonden, de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
invoer, toestemming verlenen om 
gegevens die eerder werden geregistreerd 
te wijzigen of te wissen.

Schrappen

Or. it

Amendement 986
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten contracten over de 
opslag van gegevens sluiten met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de betrokken producent en 
importeur betreffen. De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 

Schrappen
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grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 
extern auditor die door de 
tabaksproducent wordt voorgesteld en 
betaald en door de Commissie wordt 
aanvaard. De lidstaten zorgen ervoor dat 
de installaties voor gegevensopslag 
volledig transparant en te allen tijde 
volledig toegankelijk zijn voor de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de 
Commissie en de onafhankelijke derde. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

Or. it

Amendement 987
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten contracten over de opslag 
van gegevens sluiten met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de betrokken producent en 
importeur betreffen.  De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
capaciteiten, en het contract, worden 

6. De lidstaten sluiten contracten over de 
opslag van gegevens met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de binnen hun rechtsgebied 
vallende producenten en importeurs van 
tabaksproducten betreffen.   De installatie 
voor gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn
onafhankelijkheid en technische 
capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 
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goedgekeurd en gecontroleerd door een 
extern auditor die door de tabaksproducent 
wordt voorgesteld en betaald en door de 
Commissie wordt aanvaard. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 
allen tijde volledig toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
de Commissie en de onafhankelijke derde. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

extern auditor die door de Commissie 
wordt benoemd.  De kosten voor de 
contracten voor gegevensopslag en de 
auditor komen voor rekening van de 
tabaksproducenten en -importeurs, 
overeenkomstig het aantal eenduidige 
identificatienummers dat in hun 
rechtsgebied is geregistreerd.  De lidstaten 
zorgen ervoor dat de installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 
allen tijde volledig toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
de Commissie en de onafhankelijke derde. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

Or. en

Amendement 988
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten contracten over de opslag 
van gegevens sluiten met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de betrokken producent en 
importeur betreffen.  De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 

6. De lidstaten sluiten contracten over de 
opslag van gegevens met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de binnen hun rechtsgebied 
vallende producenten en importeurs van 
tabaksproducten betreffen. De installatie 
voor gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 
extern auditor die door de tabaksproducent 
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extern auditor die door de tabaksproducent 
wordt voorgesteld en betaald en door de 
Commissie wordt aanvaard.  De lidstaten 
zorgen ervoor dat de installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 
allen tijde volledig toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
de Commissie en de onafhankelijke derde. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

wordt betaald en door de Commissie wordt 
benoemd.  De lidstaten zorgen ervoor dat 
de installaties voor gegevensopslag 
volledig transparant en te allen tijde 
volledig toegankelijk zijn voor de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de 
Commissie en de onafhankelijke derde. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

Or. en

Motivering

De tabakssector is lange tijd medeplichtig geweest aan sigarettensmokkel. Daarom mag de 
keuze voor het bedrijf voor gegevensopslag en de externe auditor niet aan de sector worden 
overgelaten. De lidstaten dienen het voor de gegevensopslag verantwoordelijke bedrijf aan te 
wijzen, terwijl de Commissie de externe auditor moet kiezen.

Amendement 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten contracten over de opslag 
van gegevens sluiten met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de betrokken producent en 
importeur betreffen. De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 

6. De lidstaten controleren dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten contracten over de opslag 
van gegevens sluiten met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de betrokken producent en 
importeur betreffen. De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
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capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 
extern auditor die door de tabaksproducent 
wordt voorgesteld en betaald en door de 
Commissie wordt aanvaard. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 
allen tijde volledig toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
de Commissie en de onafhankelijke derde. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 
extern auditor die door de tabaksproducent 
wordt voorgesteld en betaald en door de 
Commissie wordt aanvaard. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 
allen tijde volledig toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
de Commissie en de onafhankelijke derde. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

Or. pl

Motivering

De lidstaten zijn verplicht om controle uit te oefenen op de gegevens die zijn opgegeven door 
fabrikanten.

Amendement 990
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
persoonsgegevens worden verwerkt 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG.

Schrappen

Or. it

Amendement 991
Nessa Childers
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar en onzichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet. 

Or. en

Amendement 992
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
leesbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

Or. cs
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Amendement 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidige, veilige en niet-kopieerbare
identificatienummer een zichtbaar, 
onvervalsbaar veiligheidskenmerk van ten 
minste 1 cm² staat, dat zodanig is afgedrukt 
of aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

Or. pl

Amendement 994
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm²
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk staat, dat zodanig is 
afgedrukt of aangebracht dat het niet 
verwijderd kan worden, dat het 
onuitwisbaar is en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken wordt, inclusief 
wanneer dat gebeurt door middel van 
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middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet. 

accijnszegels of prijsstickers of andere 
elementen waarin de wetgeving voorziet. 

Or. en

Amendement 995
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt.  In de lidstaten waar accijnszegels
op tabaksproducten worden toegepast en 
de toegepaste accijnszegels aan 
bovenstaande eisen voldoen, is geen extra 
veiligheidskenmerk vereist.      

Or. en

Amendement 996
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
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zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm²
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk staat, dat zodanig is 
afgedrukt of aangebracht dat het niet 
verwijderd kan worden, dat het 
onuitwisbaar is en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken wordt, inclusief 
wanneer dat gebeurt door middel van 
accijnszegels of prijsstickers of andere 
elementen waarin de wetgeving voorziet.

Or. es

Amendement 997
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen:

Schrappen

a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;
b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en
c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Or. it
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Amendement 998
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen:

Schrappen

(a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;
(b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en
(c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Or. en

Motivering

Alle besluiten in deze richtlijn zijn in hoge mate politieke besluiten.   Veranderingen dienen 
via de gewone wetgevingsprocedure tot stand te worden gebracht. 

Amendement 999
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 

Schrappen
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handelingen vast te stellen:
a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;
b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en
c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Or. cs

Amendement 1000
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om:

Schrappen

a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;
b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en
c) om de technische normen voor het 



AM\935762NL.doc 33/57 PE510.719v01-00

NL

veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Or. de

Amendement 1001
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 22 tot vaststelling 
van:

Schrappen

(a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;
(b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en
(c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Or. en

Motivering

De in lid 9 aan de Commissie verleende bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde 
handelingen is onacceptabel. De inhoud van deze punten dient door de richtlijn zelf te worden 
geregeld. 
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Amendement 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen:

9. De Commissie is bevoegd om rekening 
houdend met de bestaande praktijken, 
technologieën en operationele 
handelsaspecten, alsmede met de 
mondiale normen voor het volgen, 
traceren en authenticeren van 
consumptieproducten en met de relevante 
normen vastgesteld in het protocol 
betreffende het elimineren van de illegale 
handel in tabaksproducten van de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO) 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen:

Or. it

Motivering

Het is noodzakelijk uitdrukkelijk te verwijzen naar de huidige mondiale normen voor het 
volgen en traceren alsmede voor het verifiëren en authenticeren.

Amendement 1003
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;

Schrappen

Or. it
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Amendement 1004
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en

Schrappen

Or. it

Amendement 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b)  om de technische normen te bepalen
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en

b)  om de internationale technische 
normen en gestandaardiseerde verzoeken 
om informatie te introduceren om ervoor 
te zorgen dat de systemen die worden 
gebruikt voor de charge-etikettering en de 
daarmee verband houdende functies in de 
gehele Unie met elkaar verenigbaar zijn.

Or. de

Amendement 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om de technische normen te bepalen om 
ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en

b) om de technische normen te bepalen om 
ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en 
overeenkomen met de internationale 
normen.

Or. it

Motivering

Er dient te worden gewezen op de noodzaak de mondiale normen voor het volgen en traceren 
van producten en die voor het verifiëren en authenticeren ervan te blijven volgen.

Amendement 1007
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Schrappen

Or. it

Amendement 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Schrappen

Or. it

Motivering

Er dient te worden gewezen op de noodzaak de mondiale normen voor het volgen en traceren 
van producten en die voor het verifiëren en authenticeren ervan te blijven volgen.

Amendement 1009
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen van de gedelegeerde 
handelingen in de zin van dit lid houdt de 
Commissie rekening met bestaande 
praktijken, technologieën en 
internationale normen voor volgen en 
traceren en authenticatie van 
consumptiegoederen met een hoge 
omzetsnelheid, en met de relevante 
vereisten van het FCTC-protocol van de 
WHO om de illegale handel in 
tabaksproducten tegen te gaan.    

Or. en

Amendement 1010
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10



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

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Andere tabaksproducten dan 
sigaretten en shagtabak zijn gedurende 
vijf jaar na de in artikel 25, lid 1, bedoelde 
datum vrijgesteld van de toepassing van 
de leden 1 tot en met 8.

Schrappen

Or. it

Amendement 1011
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Andere tabaksproducten dan 
sigaretten en shagtabak zijn gedurende 
vijf jaar na de in artikel 25, lid 1, bedoelde 
datum vrijgesteld van de toepassing van 
de leden 1 tot en met 8.

Schrappen

Or. fi

Amendement 1012
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10.  Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende vijf jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de leden 
1 tot en met 8.

10.  Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende tien jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de leden 
1 tot en met 8.

Or. de
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Motivering

Overeenkomstig artikel 8, lid 3, van het FCTC-protocol van de WHO ter bestrijding van de 
illegale handel in tabaksproducten moet voor andere tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak een overgangsperiode van tien jaar worden vastgesteld.

Amendement 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende vijf jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de leden 
1 tot en met 8.

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten,
shagtabak en waterpijptabak zijn 
gedurende vijf jaar na de in artikel 25, lid 
1, bedoelde datum vrijgesteld van de 
toepassing van de leden 1 tot en met 8.

Or. ro

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende vijf jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de leden 
1 tot en met 8.

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende tien jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de leden 
1 tot en met 8.

Or. it

Motivering

Zie artikel 8, lid 3, van het FCTC-protocol betreffende het uitroeien van de illegale handel in 
tabaksproducten.
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Amendement 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 15 Schrappen
Tabak voor oraal gebruik
De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

Or. en

Motivering

Het verbod op tabak voor oraal gebruik is disproportioneel en in strijd met de beginselen en 
de geest van de interne markt. 

Amendement 1016
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

De lidstaten staan het in de handel brengen 
van tabak voor oraal gebruik toe.

Or. nl

Amendement 1017
Morten Messerschmidt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden. 

Onder verwijzing naar het 
subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten 
gerechtigd om op nationaal niveau te 
besluiten of ze de verkoop van tabak voor 
oraal gebruik al of niet verbieden. 

Or. en

Motivering

Tabak voor oraal gebruik, zowel los als in portiezakjes, is minder schadelijk dan het roken 
van tabak en de EU moet het gebruik hiervan dus niet ontmoedigen.  De wetenschappelijke 
gegevens leveren bovendien "niet veel steun voor de theorie dat rookloze tabak (d.w.z. het 
Zweedse snus) een opstap is naar roken", zoals ook wordt geconcludeerd door het eigen 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's van de EU.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden. Dit verbod dient echter niet te 
gelden voor traditioneel gebruikte 
tabaksproducten voor oraal gebruik, die 
door individuele lidstaten kunnen worden 
toegestaan. 

Or. en

Amendement 1019
Riikka Manner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden. Voor de etikettering van tabak 
voor oraal gebruik gelden dezelfde regels 
als voor andere rookloze tabaksproducten.

Or. fi

Amendement 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden. 

De lidstaten kunnen het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik 
verbieden, onverminderd artikel 151 van 
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, 
Finland en Zweden. 

Or. en

Motivering

Lidstaten dienen het recht te hebben maar niet verplicht te zijn om tabak voor oraal gebruik 
te verbieden – indien een lidstaat van mening is dat dit cultureel aanvaardbaar is en een 
waardevolle bijdrage levert aan de volksgezondheid, is dit zeker een zaak voor de lidstaat –
met andere woorden, elke staat moet het recht hebben, maar niet verplicht zijn om te doen 
wat Zweden heeft gedaan.  Zelfs als er nu geen intenties zijn om een verbod op te heffen, is de 
flexibiliteit om dit in de toekomst te kunnen doen waardevol.    Een andere aanpak in 
verschillende lidstaten kan gerechtvaardigd zijn vanwege culturele verschillen en 
verschillende ideeën over de invloed op de volksgezondheid in verschillende culturele 
contexten. 
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Amendement 1021
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van rookloze tabaksproducten, 
zoals tabak voor oraal gebruik, pruimtabak 
en snuiftabak, onverminderd artikel 151 
van de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden.

Or. fi

Amendement 1022
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

De lidstaten en gebieden die uit traditie 
gebruikmaken van tabak voor oraal 
gebruik, moeten de mogelijkheid hebben 
om een nationale of regionale afwijking 
van het verbod aan te vragen op grond 
van culturele of historische redenen.

Or. sv

Motivering

Het verbod op het gebruik van tabak voor oraal gebruik is inconsequent en treft onder andere 
het gehele gebied rond de Oostzee, waar het gebruik van tabak voor oraal gebruik een 
traditie is. De bevolking van deze landen en regio's begrijpt niet waarom een product dat 
door de geschiedenis heen is gebruikt en dat deel uitmaakt van de culturele identiteit van een 
regio verboden zou moeten worden, in het bijzonder omdat het product minder schadelijk 
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voor de gezondheid is dan sigaretten.

Amendement 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

Indien dit nodig is om een hoog niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
te bereiken, kunnen de lidstaten het in de 
handel brengen van tabak voor oraal 
gebruik verbieden.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten het recht hebben maar niet verplicht zijn om tabak voor oraal gebruik te 
verbieden. 

Amendement 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet een maximumgehalte worden 
vastgesteld voor toxische en 
kankerverwekkende stoffen in rookloze 
tabaksproducten die in de handel zijn.   
De stoffen en vereiste limieten zijn als 
beschreven in [nieuw] bijlage III.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt een verbod op tabak voor oraal gebruik vervangen door een 
productkwaliteitsnorm voor alle rookloze tabak.  In plaats van dat de minst gevaarlijke 
rookloze tabaksproducten worden verboden, worden hierdoor de gevaarlijkste producten uit 
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de handel genomen, wat in overeenstemming is met de gezondheidsdoelstellingen van de 
interne markt.    In dit deel worden de aanbevelingen weergegeven van de WHO-studiegroep 
inzake tabaksproductenregelgeving - Verslag over de wetenschappelijke basis voor 
tabaksproductenregelgeving, WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)

Amendement 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verantwoordelijkheid om regels op te 
stellen voor de inhoud van pruimtabak 
berust overeenkomstig artikel 151 van de 
Akte van Toetreding van Oostenrijk, 
Finland en Zweden bij de lidstaat waar 
verkoop is toegestaan. Pruimtabak moet 
dan ook worden uitgezonderd van de 
bepalingen in artikel 6 van deze richtlijn.

Or. sv

Motivering

Op grond van het algehele verbod op de verkoop van pruimtabak in de EU ontbreekt het 
grensoverschrijdende belang om de inhoud van pruimtabak op EU-niveau te regelen. Dit 
moet in plaats daarvan op nationaal niveau worden geregeld door de lidstaat (Zweden) waar 
de verkoop is toegestaan. Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn is onvoldoende 
voor wat betreft de regelgeving voor schadelijke additieven. Er wordt in het geheel niet 
ingegrepen inzake de stoffen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, terwijl gewone 
smaakstoffen aan strenge regelgeving worden onderworpen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
tabak voor oraal gebruik, met 
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uitzondering van artikel 15. 

Or. en

Motivering

De juridische basis voor het voorstel voor een nieuwe tabaksrichtlijn is artikel 114 van het 
Verdrag. Volgens artikel 114 heeft de EU het recht om wetten aan te nemen die gericht zijn 
op het creëren en laten functioneren van een interne markt.  De EU kan via een 
harmonisatiemaatregel een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid proberen 
te bereiken, maar alleen als aan de voorwaarden van artikel 114 is voldaan. Een regeling met 
artikel 114 als juridische basis moet of: A. handelsbelemmeringen wegnemen die uit 
verschillen in nationale wetgeving voortkomen en die rechtstreeks van invloed zijn op het 
functioneren van de interne markt; of B. "significante" concurrentieverstoringen 
wegnemen die voortkomen uit verschillen in nationale wetgeving. Aan geen van deze 
voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot een regeling voor tabak voor oraal gebruik.  
Als tabak voor oraal gebruik niet geëxporteerd kan worden, is er geen handel tussen staten –
het kan alleen in Zweden worden verhandeld.  Indien producenten van tabak voor oraal 
gebruik de EU-wetgeving zouden naleven, zou dit niet betekenen dat ze deze tabak in andere 
EU-staten zouden kunnen verkopen. Om dezelfde redenen zou regelgeving inzake tabak voor 
oraal gebruik geen significante concurrentieverstoringen in de concurrentievoorwaarden 
helpen voorkomen.  Regelgeving zou geen enkel effect hebben op de verkoop van snus in 
andere lidstaten, of op snusproducenten in de EU.  Dientengevolge kan tabak voor oraal 
gebruik niet door de EU worden gereguleerd, omdat er geen risico bestaat dat door 
verschillen in nationale wetgeving inzake tabak voor oraal gebruik belemmeringen voor de 
handel tussen staten worden gecreëerd of dat er verstoringen in de concurrentievoorwaarden 
ontstaan. 

Amendement 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de stoffen en grenswaarden 
zoals beschreven in lid 1 bis en bijlage III 
aan te passen, rekening houdend met 
wetenschappelijke ontwikkelingen en 
internationaal overeengekomen normen, 
het evenredigheidsbeginsel, het non-
discriminatiebeginsel en de doelstelling 
om de interne markt te ontwikkelen met 
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een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid.    

Or. en

Motivering

De Commissie is bevoegd het regelgevingskader aan te passen – bijvoorbeeld om zwaar 
metaal of andere kankerverwekkende stoffen op te nemen, zo hier redenen voor zijn. 

Amendement 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Titel 2 – hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand

Verkoop van tabaksproducten op afstand

Or. fr

Motivering

Verkoop op afstand – in het bijzonder via internet – binnen een en dezelfde lidstaat kan 
dezelfde ernstige gezondheidsschade veroorzaken als grensoverschrijdende verkoop.

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

Voorstel voor een richtlijn
Titel 2 – hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand 

Verkoop van tabaksproducten

Or. en
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Motivering

Om consistent te zijn met amendementen van dezelfde auteurs over de verkoop via internet en 
verkoopdisplays. 

Amendement 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand

Verkoop van tabaksproducten op afstand

Or. fr

Motivering

Zie wijziging 1028. 

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand 

Verkoop van tabaksproducten via internet 

Or. en

Motivering

Alle verkoop via internet moet verboden worden, niet alleen grensoverschrijdende verkoop.  
Het is heel moeilijk om online de leeftijd te controleren. 

Amendement 1032
Andrés Perelló Rodríguez
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. De lidstaten verbieden op hun 
grondgebied alle vormen van 
grensoverschrijdende verkoop op afstand, 
met inbegrip van verkopen via de gewone 
post, e-mail, telefoon, televisie, internet of 
enige andere vorm van technische 
transacties.

De lidstaten behouden de mogelijkheid 
om het in de voorgaande alinea 
opgenomen verbod tot nationale verkopen 
uit te breiden.

Or. es

Amendement 1033
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële
consument bevindt.  Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 

1. De lidstaten verbieden
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
van tabaksproducten, nicotineproducten 
en tabakssurrogaten.
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registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel is zeer moeilijk uit te voeren en te controleren.  Een algeheel verbod op 
verkoop op afstand zou gemakkelijker uitgevoerd en gecontroleerd kunnen worden.  Het 
verbod moet ook gelden voor nicotineproducten en tabakssurrogaten (kruidensigaretten en e-
sigaretten), omdat die hoofdzakelijk via internet worden verkocht en moeilijk te controleren 
zijn.  Er moet in elk geval voor al deze soorten regelgeving (leeftijdsgrenzen etc.) komen. 

Amendement 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. De lidstaten voeren een verbod in op de
grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand.

Or. pl
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Motivering

Dit type verkoop van dit type kan op geen enkele wijze reëel gecontroleerd worden, in het 
bijzonder met betrekking tot de leeftijd van de koper.

Amendement 1035
Martina Anderson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt.  Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. De lidstaten verbieden binnen hun 
eigen grondgebied gevestigde detaillisten 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
en verkoop via internet te verrichten of 
hierbij betrokken te zijn.

Or. en

Motivering

Volgens de EG-effectbeoordeling worden door de grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten via internet de speculatie op lagere prijzen en illegale handel 
vergemakkelijkt, en wordt deze verkoopwijze vooral door internethandelaren gebruikt om 
voordelen tengevolge van de verschillen in de belastingstelsels van de lidstaten uit te buiten. 
De inspanningen van de lidstaten om door middel van hoge belastingen het roken te 
ontmoedigen worden daarbij ondermijnd. 

Amendement 1036
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt.  Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie: 

1. De lidstaten verbieden binnen hun 
grondgebied gevestigde detaillisten 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
te verrichten.

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende verkopen op afstand worden meestal gebruikt om namaak- en illegale 
tabaksproducten te verkopen.  Hierdoor ontstaan risico's voor de gezondheid van 
consumenten en wordt ook nationaal op de bestrijding van het roken gericht 
tabaksbelastingbeleid ondermijnd.  

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 

1. De lidstaten voorzien in een verbod op 
het verrichten van grensoverschrijdende 
verkopen op afstand aan consumenten in 
de Unie.
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consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

Or. it

Motivering

Door grensoverschrijdende verkoop op afstand wordt de veiligheid van consumenten - en met 
name minderjarigen - in gevaar gebracht en bovendien de illegale handel aangemoedigd.

Amendement 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. Internetverkoop van sigaretten en 
shagtabak is in de Unie verboden.

De verkoop van andere tabaksproducten 
alsook van aanverwante producten die 
nicotine bevatten, worden in de Unie aan 
verscherpt toezicht onderworpen.
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Or. fr

Motivering

Dit is een aanscherping en verduidelijking van amendementen 42 t/m 47 van rapporteur 
Linda McAvan houdende een verbod op de grensoverschrijdende verkoop op afstand.

Amendement 1039
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. De lidstaten verbieden de
grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand.

Or. fi

Amendement 1040
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 

1. De lidstaten verbieden de verkoop van 
tabaksproducten op afstand.
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verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten,
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

Or. fi

Amendement 1041
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.  De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt.  Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. De lidstaten verbieden de 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
van tabaksproducten

Or. en
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Motivering

Een verbod op de grensoverschrijdende verkoop op afstand, inclusief de verkoop via internet, 
van tabaksproducten in de hele EU is het meest effectief met het oog op de bescherming van 
jonge mensen.  Door deze aanpak wordt handhaving eenvoudiger en wordt een noodzakelijke 
en evenredige oplossing gewaarborgd.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. De lidstaten voorzien in een verbod op 
het verrichten van grensoverschrijdende 
verkopen op afstand aan op hun 
grondgebied gevestigde detaillisten.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 

De lidstaten verbieden de verkoop van 
tabaksproducten via het internet binnen 
hun grondgebied. 
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verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt.  Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

(Moet het hele artikel vervangen)

Or. en

Motivering

Bij tabaksverkoop via het internet is moeilijk te controleren of leeftijdsbeperkingen in acht 
worden genomen.   De onlineverkoop van tabak is vaak niet in overeenstemming met de 
bestaande wetgeving, bijvoorbeeld inzake gezondheidswaarschuwingen.   Negen lidstaten 
hebben al een verbod op de verkoop van tabak via het internet ingevoerd en een EU-verbod is 
waarschijnlijk de gemakkelijkste volgende stap. 


