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Ändringsförslag 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den unika identitetsmärkningen ska göra 
det möjligt att fastställa

2. Den unika, säkra och icke 
kopieringsbara identitetsmärkningen ska 
göra det möjligt att fastställa

Or. pl

Motivering

Identitetsmärkningen ska vara säker och omöjlig att kopiera, vilket innebär att den inte får 
utgöras av en sträng av siffror och bokstäver utan ytterligare säkerhet, eftersom denna typ av 
säkerhetsmärkning kan kopieras utan större svårighet.

Ändringsförslag 943
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) produktnamnet, e) produktbeskrivningen,

Or. en

Motivering

Vad beträffar punkt 2 led e är mitt förslag att se till att terminologin överensstämmer med 
terminologin i det relevanta WHO-protokollet.

Ändringsförslag 944
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) den avsedda 
återförsäljningsmarknaden,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 945
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, utgår

Or. it

Ändringsförslag 946
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, utgår

Or. cs

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, utgår
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Or. it

Motivering

En sådan spårbarhet föreskrivs för närvarande inte i protokollet till ramkonventionen om 
tobakskontroll, och ett införande av denna riskerar att leda till att många aktörer inte kan 
fortsätta verka på marknaden, med medföljande risker även för konkurrensen.

Ändringsförslag 948
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, g) den avsedda leveransvägen, datum för 
leveransen samt dess destination, 
avsändare och mottagare.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att förslaget till direktiv överensstämmer med kraven i WHO:s ramkonvention 
om tobakskontroll och dess protokoll.

Ändringsförslag 949
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, g) den avsedda leveransvägen, datum för 
leveransen samt dess destination, 
utgångspunkt och mottagare,

Or. fr

Ändringsförslag 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, g) leveransvägen från tillverkaren till den 
första kunden och lageranläggningar som 
använts,

Or. es

Ändringsförslag 951
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) i tillämpliga fall, importören till 
unionen,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 952
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) i tillämpliga fall, importören till 
unionen,

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) i tillämpliga fall, importören till 
unionen,

utgår

Or. it

Motivering

En sådan spårbarhet föreskrivs för närvarande inte i protokollet till ramkonventionen om 
tobakskontroll, och ett införande av denna riskerar att leda till att många aktörer inte kan 
fortsätta verka på marknaden, med medföljande risker även för konkurrensen.

Ändringsförslag 954
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället, inklusive alla 
lageranläggningar som använts,

utgår

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till det första
återförsäljningsstället, inklusive alla 
lageranläggningar som använts,

i) leveransvägen från tillverkning till den 
första köparen, inklusive alla 
lageranläggningar som använts,
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Or. it

Motivering

En sådan spårbarhet föreskrivs för närvarande inte i protokollet till ramkonventionen om 
tobakskontroll, och ett införande av denna riskerar att leda till att många aktörer inte kan 
fortsätta verka på marknaden, med medföljande risker även för konkurrensen.

Ändringsförslag 956
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället, inklusive alla 
lageranläggningar som använts,

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till den första kunden, 
inklusive alla lageranläggningar som 
använts,

Or. en

Motivering

Det är i praktiken mycket svårt och betungande att spåra leveranser till det 
första återförsäljningsstället. Det föreslås därför att man hänvisar till den första ”kunden”.

Ändringsförslag 957
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till det första
återförsäljningsstället, inklusive alla 
lageranläggningar som använts,

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till den första kunden, 
inklusive alla lageranläggningar som 
använts,

Or. es
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Ändringsförslag 958
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället, inklusive alla 
lageranläggningar som använts,

i) den beräknade leveransvägen från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället, inklusive alla 
lageranläggningar som använts,

Or. el

Ändringsförslag 959
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 960
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället,

utgår

Or. el
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Ändringsförslag 961
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället,

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till den första kunden,

Or. en

Motivering

Det är i praktiken mycket svårt och betungande att spåra leveranser till det 
första återförsäljningsstället. Det föreslås därför att man hänvisar till den första ”kunden”.

Ändringsförslag 962
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället,

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till den första köparen,

Or. cs

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till det första
återförsäljningsstället,

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till den första köparen,
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Or. it

Motivering

En sådan spårbarhet föreskrivs för närvarande inte i protokollet till ramkonventionen om 
tobakskontroll, och ett införande av denna riskerar att leda till att många aktörer inte kan 
fortsätta verka på marknaden, med medföljande risker även för konkurrensen.

Ändringsförslag 964
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till det första
återförsäljningsstället,

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till den första kunden,

Or. es

Ändringsförslag 965
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 966
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället.

utgår

Or. el

Ändringsförslag 967
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället.

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till den första kunden.

Or. en

Motivering

I enlighet med föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 968
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället.

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till den första köparen.

Or. cs
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Ändringsförslag 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till det första
återförsäljningsstället.

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till den första köparen.

Or. it

Motivering

En sådan spårbarhet föreskrivs för närvarande inte i protokollet till ramkonventionen om 
tobakskontroll, och ett införande av denna riskerar att leda till att många aktörer inte kan 
fortsätta verka på marknaden, med medföljande risker även för konkurrensen.

Ändringsförslag 970
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
unika identitetsmärkningen på 
styckförpackningarna är kopplad till den 
unika identitetsmärkningen på 
ytterförpackningen. Alla ändringar i 
kopplingen mellan styckförpackningarna 
och ytterförpackningen bör registreras i 
den databas som nämns i punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 971
Jutta Haug
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska även säkerställa 
att cigaretter som är avsedda för eller 
släpps ut på unionsmarknaden ska 
tillverkas på ett så sinnrikt sätt att 
slutprodukten skyddas mot förfalskning.
Säkerhetsmärkning i denna bemärkelse 
utgörs av
a) cigarettpapper, 
b) filterpapper,
c) vattenmärken,
d) perforering,
e) rotogravyrtryck,
f) flerfärgstryck.

Or. en

Ändringsförslag 972
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar alla 
styckförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar alla 
styckförpackningar och 
ytterförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning, och överför uppgifterna 
elektroniskt till en anläggning för 
datalagring i enlighet med punkt 6. Denna 
skyldighet kan uppfyllas genom 
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registrering i aggregerad form, exempelvis 
av ytterförpackningar, som beskrivits i 
punkt 2a.

Or. en

Ändringsförslag 973
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar 
alla styckförpackningar när de kommer i 
deras besittning, samt alla mellanliggande 
led och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar registreras vid 
mottagande mellan tillverkaren och den 
första köparen, samt alla mellanliggande 
led och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig. 

Or. cs

Ändringsförslag 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar alla 
styckförpackningar när de kommer i deras 

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar alla 
styckförpackningar och yttre 
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besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

transportförpackningar när de kommer i 
deras besittning, samt alla mellanliggande 
led och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

Or. en

Motivering

I enlighet med protokollet till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll om att stoppa olaglig 
handel med tobaksvaror bör det finnas en unik identitetsmärkning på alla 
transportförpackningar, inklusive limpor, ”master cases” innehållande 50 limpor, och pallar.

Ändringsförslag 975
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det
första återförsäljningsstället, registrerar 
alla styckförpackningar när de kommer i 
deras besittning, samt alla mellanliggande 
led och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före den
första kunden, registrerar alla 
styckförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

Or. en

Motivering

I enlighet med föregående liknande ändringsförslag.
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Ändringsförslag 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar 
alla styckförpackningar när de kommer i 
deras besittning, samt alla mellanliggande 
led och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den första köparen, registrerar alla 
styckförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

Or. it

Motivering

Sådana krav på spårbarhet föreskrivs för närvarande inte i protokollet till ramkonventionen 
om tobakskontroll, i vilket kraven endast omfattar den första aktören, och en utökning av 
dessa skulle försvåra förfarandena.

Ändringsförslag 977
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar 
alla styckförpackningar när de kommer i 
deras besittning, samt alla mellanliggande 
led och när de slutligen lämnar deras 

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före den 
första kunden, registrerar alla 
styckförpackningar när de kommer i deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
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besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

Or. es

Ändringsförslag 978
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tekniken som används för att följa 
upp och spåra måste tillhöra och skötas 
av ekonomiska aktörer som inte har 
någon juridisk eller kommersiell 
förbindelse med tobaksindustrin.

Or. es

Motivering

Det är mycket viktigt att hålla i sär rollerna för den som kontrollerar och den som blir
kontrollerad.

Ändringsförslag 979
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkare av tobaksvaror tillhandahåller 
nödvändig utrustning för att registrera 
tobaksvaror som köps, säljs, lagras, 
transporteras eller hanteras på annat sätt, 
och detta till alla ekonomiska aktörer som 
är inblandade i handel med tobaksvaror, 

utgår
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från tillverkaren till den sista ekonomiska 
aktören innan det 
första återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i 
enlighet med punkt 6.

Or. it

Ändringsförslag 980
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan 
det första återförsäljningsstället, 
inbegripet importörer, lageranläggningar
och transportföretag. Utrustningen ska 
kunna läsa och överföra uppgifterna 
elektroniskt till en anläggning för 
datalagring i enlighet med punkt 6.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till de 
första köparna. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6. 

Or. cs

Ändringsförslag 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan det 
första återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig, 
av medlemsstaterna bestämd utrustning 
för att registrera tobaksvaror som köps, 
säljs, lagras, transporteras eller hanteras på 
annat sätt, och detta till alla ekonomiska 
aktörer som är inblandade i handel med 
tobaksvaror, från tillverkaren till den sista 
ekonomiska aktören innan det 
första återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör bestämma typen av sådan utrustning.

Ändringsförslag 982
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan 
det första återförsäljningsstället, 
inbegripet importörer, lageranläggningar 
och transportföretag. Utrustningen ska 
kunna läsa och överföra uppgifterna 
elektroniskt till en anläggning för 

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den första kunden, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.
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datalagring i enlighet med punkt 6.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan det 
första återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan den 
första köparen, inbegripet importörer, 
lageranläggningar och transportföretag. 
Utrustningen ska kunna läsa och överföra 
uppgifterna elektroniskt, på grundval av 
internationella standarder, till en 
anläggning för datalagring i enlighet med 
punkt 6.

Or. it

Motivering

Sådana krav föreskrivs för närvarande inte i FCTC-protokollet, och en tillämpning av dessa 
skulle medföra bördor för många aktörer som skulle tvingas sluta verka på marknaden, med 
medföljande risker även för konkurrensen.

Ändringsförslag 984
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan 
det första återförsäljningsstället, 
inbegripet importörer, lageranläggningar 
och transportföretag. Utrustningen ska 
kunna läsa och överföra uppgifterna 
elektroniskt till en anläggning för 
datalagring i enlighet med punkt 6.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den första kunden, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.

Or. es

Ändringsförslag 985
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Registrerade uppgifter kan inte kan 
ändras eller raderas av någon ekonomisk 
aktör inblandad i handel med 
tobaksvaror, men den ekonomiska aktör 
som införde uppgifterna och andra 
ekonomiska aktörer som är direkt berörda 
av transaktionen, till exempel 
leverantören eller mottagaren, kan 
kommentera tidigare inlämnade 
uppgifter. Den berörda ekonomiska 
aktören ska lägga till de korrekta 
uppgifterna och en hänvisning till den 
föregående inmatning som anses kräva 
rättelse. I undantagsfall och efter 
inlämnande av tillräckligt underlag, får 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där registreringen skedde 
eller den behöriga myndigheten i den 

utgår
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importerande medlemsstaten, om 
registreringen skedde utanför unionen, 
godkänna att de tidigare registrerade 
uppgifterna ändras eller raderas.

Or. it

Ändringsförslag 986
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
sluter avtal om datalagring med en 
oberoende tredje part, som ska vara värd 
för anläggningen för datalagring av de 
uppgifter som avser den berörda 
tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas 
av en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall 
kan medlemsstaterna eller kommissionen 
ge tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 987
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
sluter avtal om datalagring med en 
oberoende tredje part, som ska vara värd 
för anläggningen för datalagring av de 
uppgifter som avser den berörda 
tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

6. Medlemsstaterna ska sluta avtal om 
datalagring med en oberoende tredje part, 
som ska vara värd för anläggningen för 
datalagring av de uppgifter som avser 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
som tillhör deras jurisdiktion. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska utses av 
kommissionen. Den kostnad som avtalen 
om datalagring och revisorn medför ska 
betalas av tobakstillverkarna och 
importörerna, i enlighet med det antal 
registrerade unika identitetsmärkningar 
som tillhör deras jurisdiktion.
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 988
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
sluter avtal om datalagring med en 
oberoende tredje part, som ska vara värd 
för anläggningen för datalagring av de 
uppgifter som avser den berörda 
tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

6. Medlemsstaterna ska sluta avtal om 
datalagring med en oberoende tredje part, 
som ska vara värd för anläggningen för 
datalagring av de uppgifter som avser 
tillverkare och importörer av tobaksvaror
som tillhör deras jurisdiktion. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium.
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska betalas av 
tobakstillverkaren och utses av 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
säkerställa anläggningarnas fulla öppenhet 
och ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

Or. en

Motivering

Tobaksindustrin har länge medverkat till cigarettsmugglingen. Tobaksindustrin bör därför 
inte tillåtas att välja datalagringsföretag eller extern revisor. Medlemsstaterna bör välja 
datalagringsföretaget medan kommissionen bör välja den externa revisorn.

Ändringsförslag 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
och importörer av tobaksvaror sluter avtal 
om datalagring med en oberoende tredje 
part, som ska vara värd för anläggningen 
för datalagring av de uppgifter som avser 
den berörda tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

6. Medlemsstaterna ska kontrollera att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
sluter avtal om datalagring med en 
oberoende tredje part, som ska vara värd 
för anläggningen för datalagring av de 
uppgifter som avser den berörda 
tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaternas skyldighet är att kontrollera de uppgifter som producenterna 
tillhandahåller.

Ändringsförslag 990
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i 
enlighet med de regler och skyddsåtgärder 
som fastställs i direktiv 95/46/EG.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 991
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och en osynlig manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 992
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
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synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

läslig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

Or. cs

Ändringsförslag 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning. 

8. Utöver den unika, säkra och icke 
kopieringsbara identitetsmärkningen ska 
medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning. 

Or. pl

Ändringsförslag 994
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
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släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

släpps ut på marknaden är försedda med en
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning, vilken ska vara tryckt 
eller fastsatt, inte kunna avlägsnas eller 
utplånas och inte på något sätt får döljas 
eller brytas, inbegripet genom 
skattemärken, prismärkning eller andra 
inslag som krävs enligt lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 995
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas. I de 
medlemsstater där skattemärken fästes på 
tobaksvaror, och de skattemärken som 
används uppfyller de ovannämnda 
kraven, krävs ingen ytterligare 
säkerhetsmärkning.

Or. en

Ändringsförslag 996
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
manipulationssäker säkerhetsmärkning, 
vilken ska vara tryckt eller fastsatt, inte 
kunna avlägsnas eller utplånas och inte på 
något sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 997
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.
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Or. it

Ändringsförslag 998
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är ytterst politiska beslut. Alla förändringar måste göras via ett 
ordinarie lagstiftningsförfarande.

Ändringsförslag 999
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

Or. cs

Ändringsförslag 1000
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
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med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

Or. de

Ändringsförslag 1001
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

Or. en

Motivering

Det är inte acceptabelt att kommissionen tilldelas befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i punkt 9. Innehållet i dessa punkter måste regleras av direktivet i sig.
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Ändringsförslag 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Med hänsyn till befintliga metoder, 
tekniker och aspekter från handels- och 
aktörssynpunkt, liksom internationella 
standarder för spårbarhet och autenticitet 
avseende masskonsumtionsvaror och 
tillhörande krav i WHO:s protokoll om 
olaglig handel med tobaksvaror, ska
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att uttryckligen hänvisa till de nuvarande internationella standarderna i 
fråga om spårbarhet och även om verifiering och autentisering av produkter.

Ändringsförslag 1003
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1004
Cristiana Muscardini
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,

b) införa internationella tekniska 
standarder och standardiserade 
förfrågningar om information för att se 
till att de system som används för 
etikettering och tillhörande funktioner är 
fullt förenliga med varandra i hela unionen,

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och tillhörande 
funktioner är fullt förenliga med varandra i 

b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och tillhörande 
funktioner är fullt förenliga med varandra i 
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hela unionen, hela unionen och i linje med 
internationella standarder,

Or. it

Motivering

Det är lämpligt att betona nödvändigheten med fortsatt hänsyn till de nuvarande 
internationella standarderna i fråga om spårbarhet och även om verifiering och autentisering 
av produkter.

Ändringsförslag 1007
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

utgår

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

utgår

Or. it
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Motivering

Det är lämpligt att betona nödvändigheten med fortsatt hänsyn till de nuvarande 
internationella standarderna i fråga om spårbarhet och även om verifiering och autentisering 
av produkter.

Ändringsförslag 1009
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen utarbetar de 
delegerade akter som avses i denna punkt 
bör man ta hänsyn till befintlig praxis och 
teknik samt befintliga internationella 
standarder för spårning och identifiering 
av snabbrörliga konsumentvaror, såväl 
som till tillämpliga krav i WHO:s 
ramkonventionsprotokoll om att stoppa 
olaglig handel med tobaksvaror.

Or. en

Ändringsförslag 1010
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från 
tillämpningen av punkterna 1–8 under en 
period av fem år efter det datum som 
avses i artikel 25.1.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 1011
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från 
tillämpningen av punkterna 1–8 under en 
period av fem år efter det datum som 
avses i artikel 25.1.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1012
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av 
fem år efter det datum som avses i artikel 
25.1.

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av tio år
efter det datum som avses i artikel 25.1.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 8.3 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll och kontroll av smuggling med 
tobaksvaror bör en övergångstid på tio år medges för andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak.

Ändringsförslag 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av fem 
år efter det datum som avses i artikel 25.1.

10. Andra tobaksvaror än cigarretter,
rulltobak och vattenpipstobak ska undantas 
från tillämpningen av punkterna 1–8 under 
en period av fem år efter det datum som 
avses i artikel 25.1.

Or. ro

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av 
fem år efter det datum som avses i artikel 
25.1.

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av tio år
efter det datum som avses i artikel 25.1.

Or. it

Motivering

Se artikel 8.3 i FCTC-protokollet om bekämpning av den illegala handeln med tobaksvaror.

Ändringsförslag 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Tobak för användning i munnen
Medlemsstaterna ska förbjuda 
utsläppandet på marknaden av tobak för 
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användning i munnen utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

Or. en

Motivering

Förbudet mot tobak för användning i munnen är orimligt och står i konflikt med den inre 
marknadens anda och principer.

Ändringsförslag 1016
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda
utsläppandet på marknaden av tobak för 
användning i munnen utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

Medlemsstaterna ska tillåta utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen.

Or. nl

Ändringsförslag 1017
Morten Messerschmidt

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda 
utsläppandet på marknaden av tobak för 
användning i munnen utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

Med hänvisning till 
subsidiaritetsprincipen ska 
medlemsstaterna ha rätt att på nationell 
nivå bestämma om de ska förbjuda snus 
eller inte.
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Or. en

Motivering

Snus, både löst snus och portionssnus, är mindre skadligt än röktobak, och EU bör därför inte 
hindra användningen av detta. Dessutom har EU:s egen vetenskapliga kommitté för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker funnit att de vetenskapliga rönen inte stöder teorin att 
rökfria tobaksvaror (dvs. svenskt snus) är en inkörsport till framtida rökning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige.

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige. Detta 
förbud bör dock inte påverka historiskt 
traditionella tobaksvaror för användning i 
munnen, vilka kan tillåtas av enskilda 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige.

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige. Märkning 
av förpackningar för tobak för 
användning i munnen regleras av samma 
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bestämmelser som gäller för andra rökfria 
tobaksvaror.

Or. fi

Ändringsförslag 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige.

Medlemsstaterna kan förbjuda 
utsläppandet på marknaden av tobak för 
användning i munnen utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 1021
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av rökfria tobaksvaror, 
såsom tobak för användning i munnen, 
tuggtobak och nässnus utan att det 
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Österrike, Finland och Sverige. påverkar tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige.

Or. fi

Ändringsförslag 1022
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige.

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige.

Medlemsstaterna och områden i 
medlemsstaterna som av tradition har 
brukat tobak för användning i munnen 
ska ha en möjlighet att ansöka om ett 
nationellt eller regionalt undantag mot 
förbudet på kulturella eller historiska 
grunder.

Or. sv

Motivering

Förbudet mot användningen av tobak för användning i munnen är inkonsekvent och drabbar 
bl.a. områden runt hela Östersjön som har haft en traditionell användning av tobak för 
användning i munnen. Allmänheten i dessa länder och regioner förstår inte varför en produkt 
som använts genom historien och är en del av regionens kulturella identitet ska vara 
förbjudet, i synnerhet då produkten är mindre hälsoskadlig än cigaretter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

Medlemsstaterna kan förbjuda 
utsläppandet på marknaden av tobak för 
användning i munnen där så är nödvändigt 
för att uppnå en hög hälsoskyddsnivå.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätten men inte skyldigheten att förbjuda tobak för användning i 
munnen.

Ändringsförslag 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Högsta tillåtna halter bör fastställas för 
giftiga och cancerframkallande ämnen 
som förekommer i rökfria tobaksvaror 
som släpps ut på marknaden. Dessa 
ämnen och godkända gränsvärden 
specificeras i [den nya] bilaga III.

Or. en

Motivering

Ett förbud för tobak för användning i munnen ersätts i detta ändringsförslag med en 
kvalitetsstandard för all rökfri tobak. I stället för att förbjuda de minst farliga rökfria 
tobaksvarorna kommer detta att leda till att de farligaste av dessa tobaksvaror avlägsnas från 
marknaden, och ändringsförslaget är därför förenligt med den inre marknadens hälsomål. 
Detta avsnitt återger de regler som rekommenderats av WHO-arbetsgruppen för reglering av 
tobaksvaror i en rapport om den vetenskapliga grunden för reglering av tobaksvaror, Report 
on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation i WHO Technical Report Series nr 955 
(2010).
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Ändringsförslag 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret för att reglera innehållet i snus 
åligger det medlemsland där försäljning 
är tillåten i enlighet med artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige. Snus bör därför undantas 
från bestämmelserna i artikel 6 i detta 
direktiv.

Or. sv

Motivering

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

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag för artikel 15 ska tobak för 
användning i munnen undantas från 
tillämpningen av detta direktiv.

Or. en

Motivering

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 



PE510.719v01-00 46/57 AM\935762SV.doc

SV

arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
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.

Ändringsförslag 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de ämnen och gränsvärden 
som fastställs i punkt 1a och bilaga III, 
och ska då ta hänsyn till den 
vetenskapliga utvecklingen och till 
internationellt överenskomna standarder, 
såväl som till proportionalitetsprincipen 
och principen om icke-diskriminering, 
samt till målet att hålla en hög 
hälsoskyddsnivå vid utvecklingen av den 
inre marknaden.

Or. en

Motivering

Kommissionen ges befogenhet att anpassa regelverket – till exempel genom att man 
inkluderar tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen där så är befogat.

Ändringsförslag 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Förslag till direktiv
Rubrik 2 – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Distansförsäljning av tobaksvaror

Or. fr

Motivering

Distansförsäljning, i synnerhet via internet, inom en medlemsstat kan ha samma skadliga 
inverkan på hälsan som gränsöverskridande försäljning.

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

Förslag till direktiv
Rubrik 2 – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Försäljning av tobaksvaror

Or. en

Motivering

För att säkerställa överensstämmelse med ändringsförslagen av samma författare rörande 
internetförsäljning och skyltning på försäljningsstället.

Ändringsförslag 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Distansförsäljning av tobaksvaror
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Or. fr

Motivering

Se föregående ändringsförslag gällande en ändring av titeln för kapitel 4.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Internetförsäljning av tobaksvaror

Or. en

Motivering

All internetförsäljning bör förbjudas, inte enbart gränsöverskridande försäljning. Det är 
mycket svårt att utföra effektiv ålderskontroll på nätet.

Ändringsförslag 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 

1. Medlemsstaterna ska förbjuda all
gränsöverskridande distansförsäljning
inom sina territorier, inklusive postorder-
och e-postförsäljning, telefonförsäljning, 
försäljning via tv, internet eller annan 
teknisk överföring. 
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potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

Medlemsstaterna behåller rätten att 
besluta att utvidga förbudet i ovanstående 
stycke till nationell försäljning.

Or. es

Ändringsförslag 1033
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror, nikotinprodukter och
tobaksersättning.

Or. en

Motivering

Det nuvarande förslaget är mycket svårt att genomföra och kontrollera. Det hade följaktligen 
varit lättare att genomföra och kontrollera ett totalförbud på distansförsäljning. Förbudet bör 
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även omfatta nikotinprodukter och tobaksersättning (örtcigaretter, e-cigaretter) eftersom 
dessa huvudsakligen marknadsförs via internet och är svåra att kontrollera. De bör 
åtminstone alla regleras (åldersgränser, etc.).

Ändringsförslag 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror.

Or. pl

Motivering

Det är omöjligt att utöva reell kontroll av denna typ av försäljning, särskilt när det gäller 
kontroll av köparens ålder.

Ändringsförslag 1035
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
återförsäljningsställen som är etablerade 
på deras territorium att bedriva 
gränsöverskridande distansförsäljning och 
internetförsäljning eller vara inblandade i 
gränsöverskridande distansförsäljning och 
internetförsäljning.

Or. en

Motivering

Enligt konsekvensbedömningen underlättar den gränsöverskridande försäljningen av 
tobaksvaror spekulerandet i lägre priser, och den öppnar också för olaglig försäljning och 
används huvudsakligen av internet-detaljhandlare för att utnyttja de fördelar som kommer av 
olikheterna mellan medlemsstaternas skatteregler, vilket följaktligen urholkar 
medlemsstaternas försök att med hjälp av höga skatter avhålla människor från att röka.

Ändringsförslag 1036
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning 
till konsumenter i unionen att registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
återförsäljningsställen som är etablerade på 
deras territorium att bedriva 
gränsöverskridande distansförsäljning.
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etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande distansförsäljning används vanligen till att sälja förfalskade eller 
olagliga tobaksvaror. Detta medför hälsorisker för konsumenterna och undergräver också 
medlemsstaternas nationella tobaksskattepolitik, vars syfte är att bekämpa rökning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning till 
konsumenter i unionen.
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myndigheterna:

Or. it

Motivering

Gränsöverskridande distansförsäljning äventyrar säkerheten för konsumenterna, särskilt de 
minderåriga, och främjar dessutom den illegala marknaden.

Ändringsförslag 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning
till konsumenter i unionen att registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Internetförsäljning av cigaretter och 
rulltobak ska vara förbjuden inom EU.

Internetförsäljning av andra tobaksvaror 
och liknande produkter som innehåller 
nikotin ska vara föremål för stärkt 
kontroll inom EU.

Or. fr
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Motivering

Ändringsförslaget styrker och preciserar ändringsförslagen 42–47 som lagts fram av 
föredraganden Linda McAvan och som syftar till ett förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning.

Ändringsförslag 1039
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror.

Or. fi

Ändringsförslag 1040
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 1. Medlemsstaterna ska förbjuda
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återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning 
till konsumenter i unionen att registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

distansförsäljning av tobaksvaror.

Or. fi

Ändringsförslag 1041
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning 
till konsumenter i unionen att registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror.
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Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet när det gäller att skydda ungdomar är att förbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning, inklusive internetförsäljning, av tobaksvaror i hela EU. Ett sådant 
angreppssätt kommer att göra det lättare att upprätthålla gällande bestämmelser och innebär 
en nödvändig och proportionerlig lösning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som är 
etablerade utanför EU måste registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig.
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning till 
återförsäljningsställen som är etablerade på 
deras territorium.

Or. it
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning 
till konsumenter i unionen att registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig.
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

Medlemsstaterna ska förbjuda 
internetförsäljning av tobaksvaror på 
deras territorium.

(Ska ersätta hela artikeln.)

Or. en

Motivering

Det är svårt att tillämpa åldersgränser för tobaksförsäljning på nätet. Internetförsäljningen 
av tobak följer ofta inte befintlig lagstiftning, till exempel vad gäller hälsovarningar. Nio 
medlemsstater har redan förbjudit internetförsäljning av tobak, och ett gemensamt EU-förbud 
är troligen den enklaste lösningen.


