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Ændringsforslag 1044
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne forbyder 
detailsalgssteder, der er etableret på deres 
område, at uddele tobaksvarer gratis eller 
til nedsat pris gennem 
fjernhandelskanaler på tværs af grænser 
eller ad enhver anden vej.

Or. en

Begrundelse

Gratis eller salgsfremmende uddeling af tobaksvarer tjener som et incitament til at begynde at 
ryge og har hovedsageligt unge som målgruppe, hvorfor en sådan praksis bør undgås.

Ændringsforslag 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En medlemsstat kan af hensyn til 
folkesundheden pålægge restriktioner på 
indførsel af tobak til personlig brug. En 
medlemsstat skal kunne anvende sådanne 
restriktioner, navnlig når prisen i den 
medlemsstat, hvor produktet indkøbes, er 
betydeligt lavere end prisen i 
oprindelsesmedlemsstaten, eller hvis 
sundhedsadvarslerne ikke er på 
medlemsstatens officielle sprog.

Or. fr
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne begrænse indførsel af tobak til personlig brug med henblik på at 
beskytte folkesundheden og imødegå ulovlig cigarethandel.

Ændringsforslag 1046
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Salg af cigaretter og rulletobak via 
internettet forbydes i Unionen.
Internetsalg af andre tobaksvarer og 
beslægtede nikotinholdige produkter skal 
underkastes en strengere kontrol i 
Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne forbyder på deres 
område uddeling af gratis tobaksvarer 
eller af tobaksvarer til nedsat pris og 
bytning af nye, forseglede pakker 
indeholdende tobaksvarer med pakker, 
der allerede har været åbnet, uanset 
hvilken kanal der benyttes.

Or. it

Begrundelse

Salgsfremmende ordninger, hvor cigaretpakker offentligt uddeles gratis, eller nye pakker 
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byttes med pakker, der allerede har været åbnet, har unge som målgruppe, og er derfor 
utilladelige.

Ændringsforslag 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. en

Begrundelse

Irrelevant, hvis forbuddet mod fjernsalg på tværs af grænser gennemføres.

Ændringsforslag 1049
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1050
Riikka Manner
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1051
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1054
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. en

Begrundelse

Irrelevant, hvis forbuddet mod fjernsalg på tværs af grænser gennemføres.

Ændringsforslag 1057
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 

udgår
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offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1058
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1059
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 

udgår
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informationssamfundstjenester

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1062
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 

udgår
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oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

Or. en

Begrundelse

Irrelevant, hvis forbuddet mod fjernsalg på tværs af grænser gennemføres.

Ændringsforslag 1065
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1066
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1067
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1070
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1072
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. en

Begrundelse

Irrelevant, hvis forbuddet mod fjernsalg på tværs af grænser gennemføres.

Ændringsforslag 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1075
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til stk. 1.

Ændringsforslag 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1077
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1078
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 1079
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 

udgår
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detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

Or. it

Ændringsforslag 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

2. Medlemsstater, der har gennemført en 
national strategi til bekæmpelse af 
rygning, kan fastsætte kvantitative 
begrænsninger for bevægelser på tværs af
grænser.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer anmodningen om at forbyde fjernsalg og er noget, som 
europæiske tobaksforhandlere længe har efterlyst.

Ændringsforslag 1082
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 

udgår
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som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Irrelevant, hvis forbuddet mod fjernsalg på tværs af grænser gennemføres.
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Ændringsforslag 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1085
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til stk. 1.

Ændringsforslag 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1087
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 

udgår
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forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

Or. fi

Ændringsforslag 1088
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1089
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 

udgår
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forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1091
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 1093
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Irrelevant, hvis forbuddet mod fjernsalg på tværs af grænser gennemføres.

Ændringsforslag 1094
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 

udgår
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en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til stk. 1.

Ændringsforslag 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1096
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 

udgår
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det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

Or. fi

Ændringsforslag 1097
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1099
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1101
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Irrelevant, hvis forbuddet mod fjernsalg på tværs af grænser gennemføres.

Ændringsforslag 1102
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til stk. 1.

Ændringsforslag 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 

udgår
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andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1104
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1105
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1106
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forbud mod fjernsalg på tværs af grænser, herunder internetsalg, af tobaksvarer i hele EU-
området er den mest effektive fremgangsmåde, når det gælder beskyttelse af unge. Denne 
fremgangsmåde vil gøre det lettere at håndhæve reglerne og sikre en nødvendig og 
forholdsmæssig løsning.
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Ændringsforslag 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1108
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Salg af tobaksvarer på tværs af grænser
Artikel 16a

Salg af tobaksvarer på tværs af grænser
Der fastsættes et loft for indførsel af 
produkter fra en anden medlemsstat, hvad 
angår alle tobaksvarer, der er omfattet af 
nærværende direktiv. Dette loft fastsættes 
af hver medlemsstat under anvendelse af 
den beregningsmetode, som 
medlemsstaten anser for bedst egnet 
(f.eks. pr. person, pr. køretøjstype eller en 
samlet mængde af flere tobaksvarer).
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Or. fr

Begrundelse

Den Europæiske Unions Domstol fandt i marts 2013 (sag C-216/11) Frankrig skyldig i ikke at 
opfylde visse forpligtelser og ikke at tage hensyn til de enkelte tobaksvarers særlige natur. I 
betragtning af, at punktafgifter er et middel til at forebygge rygning, bør de enkelte 
medlemsstater fortsat have mulighed for at begrænse indførslen af tobaksvarer fra en anden 
medlemsstat for at forbedre deres antirygepolitik.

Ændringsforslag 1109
Martina Anderson
for GUE/NGL-Gruppen
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Udstilling af tobak på salgsstedet

1. Medlemsstaterne forbyder udstilling af 
tobaksvarer på salgssteder på deres 
område.
2. Tobaksvarer skal skjules helt for 
kunden, dog ikke i forbindelse med køb 
eller salg af tobaksvarer eller status, 
opfyldning, uddannelse af medarbejdere 
eller vedligeholdelse af lagerenheden.
3. Udstilling af tobaksvarer af de i stk. 2 
nævnte årsager må kun ske, såfremt det 
er nødvendigt for at udføre disse opgaver.
4. Priser på tobaksvarer skal anføres i et 
standardiseret format. Der må ikke skiltes 
med pakketilbud eller særlige 
prisnedsættelser.

Or. en
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Begrundelse

Der er allerede indført forbud mod udstilling på salgsstedet i en række EU- og EFTA-
medlemsstater. Norge blev i 2010 sagsøgt af et tobaksfirma med påstand om, at landet skabte 
handelshindringer. Dommen faldt ud til Norges fordel, men eksemplet viser, at der er behov 
for et EU-initiativ. Ifølge FCTC's retningslinjer for gennemførelsen af artikel 13 udgør 
udstilling af tobaksvarer på salgsstedet reklame og salgspromotion. Den anbefaler et 
totalforbud mod udstilling af tobaksvarer på salgsstedet.

Ændringsforslag 1110
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Medlemsstater, der har gennemført en 
national strategi til bekæmpelse af 
rygning, kan fastsætte kvantitative 
begrænsninger for bevægelser på tværs af 
grænser.

Or. fr

Ændringsforslag 1111
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Overskrift 2 – kapitel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye kategorier af tobaksvarer Tobaksvarer med nedsat risiko

Or. de

Ændringsforslag 1112
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer
1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre 
i de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk 
seks måneder før den påtænkte 
markedsføring og skal ledsages af en 
detaljeret beskrivelse af det pågældende 
produkt samt oplysninger om ingredienser 
og emissioner i overensstemmelse med 
artikel 5. Fabrikanter og importører, der 
anmelder en ny kategori af tobaksvarer, 
skal også give de kompetente 
myndigheder:
a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet, 
vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad 
angår dets ingredienser og emissioner
b) foreliggende undersøgelser og 
markedsanalyser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer
c) andre tilgængelige og relevante 
oplysninger, herunder en risk/benefit-
analyse af produktet, de forventelige 
konsekvenser for antallet af personer, der 
holder op med at bruge tobak, de 
forventelige konsekvenser med hensyn til 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, og andre forudsigelige 
aspekter af forbrugernes opfattelse af 
produktet.
2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
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deres kompetente myndigheder om alle 
nye eller ajourførte oplysninger som 
omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c). 
Medlemsstaterne kan pålægge fabrikanter 
eller importører af tobaksvarer at udføre 
yderligere test eller fremlægge 
supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.
3. Nye kategorier af tobaksvarer, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. De bestemmelser, der 
gælder, afhænger af, om det pågældende 
produkt falder ind under definitionen af 
røgfrie tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), 
eller definitionen af røgtobak i artikel 2, 
nr. 33).

Or. fi

Ændringsforslag 1113
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer og potentielt mindre skadelige 
produkter

Or. en

Begrundelse

Kategorien "potentielt mindre skadelige produkter" bør indføres for at dække alle produkter 
af næste generation i direktivet.
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Ændringsforslag 1114
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af
tobaksvarer

Anmeldelse af tobaksvarer med nedsat 
risiko

Or. de

Ændringsforslag 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer og nye tobaksvarer med 
potentielt nedsat risiko

Or. pt

Ændringsforslag 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer, herunder tobaksvarer med 
nedsat risiko

Or. it
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Ændringsforslag 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer og meddelelse af godkendelse 
inden markedsføring af tobaksvarer med 
nedsat risiko

Or. it

Begrundelse

Produkter med nedsat risiko er tobaksbaserede produkter, for hvilke det videnskabeligt er 
dokumenteret, at de indebærer en lavere risiko end konventionelle tobaksvarer. Der skal 
henvises hertil, således at forbrugerne behørigt oplyses om, at der er tale om en nedsat risiko.

Ændringsforslag 1118
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af
tobaksvarer

Tilladelse til at markedsføre tobaksvarer
med nedsat risiko

Or. it

Ændringsforslag 1119
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 1. Medlemsstaterne forbyder 
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og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk 
seks måneder før den påtænkte 
markedsføring og skal ledsages af en 
detaljeret beskrivelse af det pågældende 
produkt samt oplysninger om ingredienser 
og emissioner i overensstemmelse med 
artikel 5. Fabrikanter og importører, der 
anmelder en ny kategori af tobaksvarer, 
skal også give de kompetente 
myndigheder:

markedsføring af alle nye kategorier af 
tobaksvarer.

Or. fi

Ændringsforslag 1120
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater.
Anmeldelsen skal indgives elektronisk 
seks måneder før den påtænkte 
markedsføring og skal ledsages af en 
detaljeret beskrivelse af det pågældende 
produkt samt oplysninger om ingredienser 
og emissioner i overensstemmelse med 
artikel 5. Fabrikanter og importører, der
anmelder en ny kategori af tobaksvarer, 
skal også give de kompetente 
myndigheder:

1. Markedsføring af tobaksvarer med 
nedsat risiko skal tillades af de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor producenten eller 
importøren agter at markedsføre 
produktet. Medlemsstaterne pålægger 
fabrikanter og importører af tobaksvarer at
indgive en ansøgning til medlemsstaternes 
kompetente myndigheder for alle 
tobaksvarer med nedsat risiko, som de 
agter at markedsføre i de pågældende 
medlemsstater. Medlemsstaterne kan 
opkræve et forholdsmæssigt afpasset
gebyr. Ansøgningen skal indgives 
elektronisk seks måneder før den påtænkte 
markedsføring og skal ledsages af en 
detaljeret beskrivelse af det pågældende 
produkt samt oplysninger om ingredienser 
og emissioner i overensstemmelse med 
artikel 5. Fabrikanter og importører, der
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indgiver en ansøgning om tilladelse for
tobaksvarer med nedsat risiko, skal også 
give de kompetente myndigheder:

Or. it

Ændringsforslag 1121
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer med nedsat 
risiko at underrette medlemsstaternes 
kompetente myndigheder om alle sådanne
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt alle 
foreslåede mærkninger, 
brugsvejledninger, nærmere oplysninger 
om produktets sammensætning, 
fremstillingsproces og tilhørende 
kontroller og oplysninger om ingredienser 
og emissioner i overensstemmelse med 
artikel 5. Fabrikanter og importører, der 
anmelder tobaksvarer med nedsat risiko, 
skal også give de kompetente 
myndigheder:

Or. de

Ændringsforslag 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater, og for 
hvilke de på baggrund af solid 
videnskabelig evidens agter at gøre 
gældende, at de er mindre skadelige eller
indebærer en lavere risiko end 
konventionelle tobaksvarer. Anmeldelsen 
skal indgives elektronisk seks måneder før 
den påtænkte markedsføring og skal 
ledsages af en detaljeret beskrivelse af det 
pågældende produkt samt oplysninger om 
ingredienser og emissioner i 
overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

Or. pt

Ændringsforslag 1123
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater, og som i 
henhold til uafhængige og verificerbare 
data kunne være betydeligt mindre 
skadelige end traditionelle tobaksvarer. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
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Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

Or. fr

Ændringsforslag 1124
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater, og om 
produkter, for hvilke de på baggrund af 
videnskabelig evidens agter at gøre 
gældende, at de er potentielt mindre 
skadelige og risikable i sammenligning
med almindelige tobaksvarer. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres kategorien "potentielt mindre skadelige produkter" for at dække alle 
produkter af næste generation i direktivet.
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Ændringsforslag 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, herunder produkter med 
nedsat risiko, som de agter at markedsføre 
i de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, herunder 
produkter med nedsat risiko, skal også 
give de kompetente myndigheder:

Or. it

Ændringsforslag 1126
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet,
vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad 
angår dets ingredienser og emissioner

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet og
vanedannende egenskaber, i særdeleshed 
hvad angår dets ingredienser og emissioner

Or. cs
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Ændringsforslag 1127
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet,
vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad 
angår dets ingredienser og emissioner

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af evidens for positive eller 
negative virkninger, produktets toksicitet
og vanedannende egenskaber, i 
særdeleshed hvad angår dets ingredienser 
og emissioner

Or. de

Ændringsforslag 1128
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foreliggende undersøgelser og 
markedsanalyser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer

b) foreliggende undersøgelser og 
markedsanalyser af, hvordan forbrugerne 
opfatter og anvender produktet, herunder 
dets mærkning, og af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer

Or. de

Ændringsforslag 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foreliggende undersøgelser og 
markedsanalyser af forskellige 

b) resuméer af foreliggende undersøgelser 
og markedsanalyser af forskellige 
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forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer

forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer

Or. es

Ændringsforslag 1130
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foreliggende undersøgelser og 
markedsanalyser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer

b) foreliggende undersøgelser og 
markedsanalyser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges og 
kroniske storrygeres, præferencer

Or. el

Begrundelse

Disse undersøgelser bør ud over unge også omfatte storrygere.

Ændringsforslag 1131
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) medlemsstaterne kan for produkter, 
for hvilke de agter at gøre gældende, at de
er potentielt mindre skadelige og 
risikable, udstede særlige regler, der kan 
afvige fra kravene i dette direktiv, og skal 
meddele Kommissionen sådanne regler.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal sikre et vist spillerum for at tillade introduktionen af mindre skadelige 
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produkter på markedet. Undtagelsen for denne produktkategori vil i sidste ende udmunde i en 
forbrugsløsning eller -model for det næste direktiv baseret på målinger i de forskellige 
medlemsstater.

Ændringsforslag 1132
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle 
nye eller ajourførte oplysninger som 
omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c). 
Medlemsstaterne kan pålægge fabrikanter 
eller importører af tobaksvarer at udføre 
yderligere test eller fremlægge 
supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1133
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
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tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en
godkendelsesprocedure, herunder 
betingelserne for godkendelse af 
tobaksvarer med nedsat risiko, og 
opkræve et rimeligt gebyr.
Godkendelsesbetingelserne skal navnlig 
omfatte krav om videnskabelig 
risikovurdering og evidensbaseret 
påvisning af nedsat risiko samt 
bestemmelserne i henhold til stk. 1, litra 
a)-c), samt krav til fremstillingsproces, 
kontrol og markedsovervågning, efter at 
et produkt er blevet markedsført. 
Medlemsstaterne skal også anføre 
kravene til mærkning, emballering og 
måling, herunder metoder for måling af 
tjære, nikotin og kulilte samt de særlige 
supplerende ingredienser, der anvendes i 
tobaksvarer med nedsat risiko. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
disse godkendelsesbetingelser. 

Or. de

Ændringsforslag 1134
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
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adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan fastsætte de 
videnskabelige krav for meddelelsen af 
den i stk. 1 omhandlede godkendelse. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte 
procedurerne for formidling af 
produktinformation til offentligheden, der 
er baseret på videnskabelige data fra 
producenten eller importøren.

Or. it

Ændringsforslag 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr. Inden medlemsstaterne 
meddeler tilladelse til markedsføring af 
nye kategorier af tobaksvarer, herunder 
tobaksvarer med nedsat risiko, fastlægger 
de følgende standarder og informationer
og gør dem obligatoriske: standarder for 
markedsføring af tobaksvarerne og 
typerne af information, der skal formidles 
til offentligheden, med fokus på de 
karakteristika, som i væsentlig grad er i 
stand til at nedbringe risikoen for at 
pådrage sig en eller flere tobaksrelaterede 
sygdomme.
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Or. it

Begrundelse

For storrygere kan tobaksvarer, for hvilke det er videnskabeligt dokumenteret, at de har en 
nedsat risiko, være en løsning til at begrænse de sundhedsskadelige virkninger for dem, der 
fortsat ønsker at ryge.

Ændringsforslag 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr i tilknytning til 
markedsføringen af tobaksvarer med 
nedsat risiko. Medlemsstaterne skal 
kunne fastlægge særlige regler for 
produkter med nedsat risiko vedrørende 
forbrugerinformation, emballering og 
mærkning, ingredienser og emissioner 
samt de metoder, der anvendes til måling 
af tjære, nikotin og kulilte, som kan afvige 
fra kravene i nærværende direktiv. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
disse regler.

Or. it
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Begrundelse

Produkter med nedsat risiko er tobaksbaserede produkter, hvor det videnskabeligt er 
dokumenteret, at de indebærer en lavere risiko end konventionelle tobaksvarer. Der skal 
henvises hertil, således at forbrugerne behørigt oplyses om, at der er tale om en nedsat risiko.


