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Ändringsförslag 1044
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska förbjuda 
återförsäljningsställen som är etablerade 
på deras territorium att dela ut 
tobaksvaror gratis eller till rabatterat pris 
genom kanaler för gränsöverskridande 
distansförsäljning eller andra kanaler.

Or. en

Motivering

Tobaksvaror som delas ut gratis eller till rabatterat pris stimulerar till att börja röka och 
riktas främst till ungdomar, vilket bör undvikas. 

Ändringsförslag 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medlemsstat kan av folkhälsoskäl 
begränsa mängden tobak som får 
importeras för personligt bruk. Denna 
begränsning ska särskilt kunna tillämpas 
i de fall då priset i förvärvsmedlemsstaten 
är betydligt lägre än i 
ursprungsmedlemsstaten eller om 
hälsovarningarna inte är på något av 
medlemsstatens officiella språk.

Or. fr
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Motivering

Medlemsstaterna bör kunna begränsa importen av tobak för personligt bruk av folkhälsoskäl 
och för att bekämpa smuggling av cigaretter.

Ändringsförslag 1046
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Försäljning av cigaretter och 
rulltobak via internet ska vara förbjuden 
inom EU.
Försäljning via internet av andra 
tobaksvaror och liknande produkter som 
innehåller nikotin ska vara föremål för 
stärkt kontroll inom EU.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska på sina
territorier förbjuda all gratis utdelning 
och försäljning till rabatterat pris av 
tobaksvaror liksom byteshandel med nya 
och förseglade tobaksförpackningar och 
öppnade förpackningar.

Or. it

Motivering

Metoder som gratis utdelning eller byteshandel med cigarettpaket i marknadsföringssyfte på 
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offentlig plats eller platser som allmänheten har tillträde till riktar sig till ungdomar och är 
därför inte försvarbara.

Ändringsförslag 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är irrelevant om förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning genomförs.

Ändringsförslag 1049
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande distansförsäljning används vanligtvis för att sälja 
varumärkesförfalskade eller olagliga tobaksvaror. Detta medför risker för konsumenternas 
hälsa och undergräver också nationella skattepolitiska åtgärder när det gäller tobak, vilka 
syftar till att bekämpa rökning.
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Ändringsförslag 1050
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att genomföra och kontrollera det aktuella förslaget. Ett totalförbud mot 
distansförsäljning skulle därför vara lättare att genomföra och kontrollera. Förbudet bör 
även omfatta nikotinprodukter och tobaksersättningar (örtcigaretter, elektroniska cigaretter) 
eftersom dessa marknadsförs mest via internet och är svåra att kontrollera. Alla bör 
åtminstone regleras (åldersgräns etc.).

Ändringsförslag 1051
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet för att skydda unga människors hälsa är att förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning, inklusive försäljning på internet, av tobaksvaror i 
hela EU. Med ett sådant tillvägagångssätt blir det lättare att genomföra gällande 
bestämmelser samt säkerställa en nödvändig och rimlig lösning.



AM\935763SV.doc 7/53 PE510.720v01-00

SV

Ändringsförslag 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 1054
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och utgår
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permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

Or. fi

Ändringsförslag 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant om förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning genomförs.
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Ändringsförslag 1057
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande distansförsäljning används vanligtvis för att sälja 
varumärkesförfalskade eller olagliga tobaksvaror. Detta medför risker för konsumenternas 
hälsa och undergräver också nationella skattepolitiska åtgärder när det gäller tobak, vilka 
syftar till att bekämpa rökning.

Ändringsförslag 1058
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att genomföra och kontrollera det aktuella förslaget. Ett totalförbud mot 
distansförsäljning skulle därför vara lättare att genomföra och kontrollera. Förbudet bör 
även omfatta nikotinprodukter och tobaksersättningar (örtcigaretter, elektroniska cigaretter) 
eftersom dessa marknadsförs mest via internet och är svåra att kontrollera. Alla bör 
åtminstone regleras (åldersgräns etc.).
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Ändringsförslag 1059
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet för att skydda unga människors hälsa är att förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning, inklusive försäljning på internet, av tobaksvaror i 
hela EU. Med ett sådant tillvägagångssätt blir det lättare att genomföra gällande 
bestämmelser samt säkerställa en nödvändig och rimlig lösning.

Ändringsförslag 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 1062
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. fi

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 

utgår
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tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

Or. it

Ändringsförslag 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant om förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning genomförs.

Ändringsförslag 1065
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande distansförsäljning används vanligtvis för att sälja 
varumärkesförfalskade eller olagliga tobaksvaror. Detta medför risker för konsumenternas 
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hälsa och undergräver också nationella skattepolitiska åtgärder när det gäller tobak, vilka 
syftar till att bekämpa rökning.

Ändringsförslag 1066
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att genomföra och kontrollera det aktuella förslaget. Ett totalförbud mot 
distansförsäljning skulle därför vara lättare att genomföra och kontrollera. Förbudet bör 
även omfatta nikotinprodukter och tobaksersättningar (örtcigaretter, elektroniska cigaretter) 
eftersom dessa marknadsförs mest via internet och är svåra att kontrollera. Alla bör 
åtminstone regleras (åldersgräns etc.).

Ändringsförslag 1067
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet för att skydda unga människors hälsa är att förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning, inklusive försäljning på internet, av tobaksvaror i 
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hela EU. Med ett sådant tillvägagångssätt blir det lättare att genomföra gällande 
bestämmelser samt säkerställa en nödvändig och rimlig lösning.

Ändringsförslag 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 1070
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c



AM\935763SV.doc 15/53 PE510.720v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. fi

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1072
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 

utgår
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medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att genomföra och kontrollera det aktuella förslaget. Ett totalförbud mot 
distansförsäljning skulle därför vara lättare att genomföra och kontrollera. Förbudet bör 
även omfatta nikotinprodukter och tobaksersättningar (örtcigaretter, elektroniska cigaretter) 
eftersom dessa marknadsförs mest via internet och är svåra att kontrollera. Alla bör 
åtminstone regleras (åldersgräns etc.).

Ändringsförslag 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant om förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning genomförs.

Ändringsförslag 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 1075
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till punkt 1.
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Ändringsförslag 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 1077
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 

utgår
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offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. fi

Ändringsförslag 1078
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1079
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 

utgår
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form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet när det gäller att skydda unga människors hälsa är att förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning, inklusive försäljning på internet, av tobaksvaror i 
hela EU. Med ett sådant tillvägagångssätt blir det lättare att genomföra gällande 
bestämmelser samt säkerställa en nödvändig och rimlig lösning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna kan efter att ha 
genomfört en nationell strategi för 
bekämpning av tobakskonsumtion införa 
kvantitativa begränsningar för 
gränsöverskridande transporter.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget kompletterar kravet på förbud mot distansförsäljning och tar hänsyn till de 
stora förväntningar som finns hos kioskägare som säljer tobak och hos andra återförsäljare 
inom EU.

Ändringsförslag 1082
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. en
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Motivering

Det är mycket svårt att genomföra och kontrollera det aktuella förslaget. Ett totalförbud mot 
distansförsäljning skulle därför vara lättare att genomföra och kontrollera. Förbudet bör 
även omfatta nikotinprodukter och tobaksersättningar (örtcigaretter, elektroniska cigaretter) 
eftersom dessa marknadsförs mest via internet och är svåra att kontrollera. Alla bör 
åtminstone regleras (åldersgräns etc.).

Ändringsförslag 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant om förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning genomförs.

Ändringsförslag 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 

utgår
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destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

Or. pl

Ändringsförslag 1085
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till punkt 1.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 1087
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. fi
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Ändringsförslag 1088
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1089
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. en
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Motivering

Det effektivaste sättet när det gäller att skydda unga människors hälsa är att förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning, inklusive försäljning på internet, av tobaksvaror i 
hela EU. Med ett sådant tillvägagångssätt blir det lättare att genomföra gällande 
bestämmelser samt åstadkomma en nödvändig och rimlig lösning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1091
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 

utgår
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destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att genomföra och kontrollera det aktuella förslaget. Ett totalförbud mot 
distansförsäljning skulle därför vara lättare att genomföra och kontrollera. Förbudet bör 
även omfatta nikotinprodukter och tobaksersättningar (örtcigaretter, elektroniska cigaretter) 
eftersom dessa marknadsförs mest via internet och är svåra att kontrollera. Alla bör 
åtminstone regleras (åldersgräns etc.).

Ändringsförslag 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 1093
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant om förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning genomförs.

Ändringsförslag 1094
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. en
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Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till punkt 1.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 1096
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 

utgår
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åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

Or. fi

Ändringsförslag 1097
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet när det gäller att skydda unga människors hälsa är att förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning, inklusive försäljning på internet, av tobaksvaror i 
hela EU. Med ett sådant tillvägagångssätt blir det lättare att genomföra gällande 
bestämmelser samt säkerställa en nödvändig och rimlig lösning.

Ändringsförslag 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1099
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att genomföra och kontrollera det aktuella förslaget. Ett totalförbud mot 
distansförsäljning skulle därför vara lättare att genomföra och kontrollera. Förbudet bör 
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även omfatta nikotinprodukter och tobaksersättningar (örtcigaretter, elektroniska cigaretter) 
eftersom dessa marknadsförs mest via internet och är svåra att kontrollera. Alla bör 
åtminstone regleras (åldersgräns etc.).

Ändringsförslag 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 1101
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 

utgår
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tobakstillverkaren.

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant om förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning genomförs.

Ändringsförslag 1102
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till punkt 1.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 

utgår
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till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 1104
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1105
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1106
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet när det gäller att skydda unga människors hälsa är att förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning, inklusive försäljning på internet, av tobaksvaror i 
hela EU. Med ett sådant tillvägagångssätt blir det lättare att genomföra gällande 
bestämmelser samt säkerställa en nödvändig och rimlig lösning.
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Ändringsförslag 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1108
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande försäljning av 
tobaksvaror
Artikel 16a 

Gränsöverskridande försäljning av 
tobaksvaror

Maximikvantiteter ska fastställas för alla 
tobaksvaror som importeras från en 
annan medlemsstat och som berörs av 
detta direktiv. Kvantiteterna fastställs av 
medlemsstaterna och beräknas på det sätt 
som de anser lämpligt (exempelvis 
kvantitet per person eller per fordonstyp 
eller en begränsning som omfattar flera 
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sorters tobaksvaror).

Or. fr

Motivering

Europeiska unionens domstol fällde i mars 2013 Frankrike (mål C-216/11) för fördragsbrott, 
utan att ta hänsyn till tobaksvarornas olika egenskaper. Punktskatten är ett sätt att förhindra 
tobakskonsumtion, men medlemsstaterna bör även fortsättningsvis ha möjlighet att begränsa 
mängden tobaksvaror som importeras från en annan medlemsstat, i avsikt att förstärka sin 
hälsopolitik vad gäller tobakskonsumtion.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Skyltning för tobaksvaror på

försäljningsstället
1. Medlemsstaterna ska förbjuda 
skyltning för tobaksvaror på
försäljningsstället på sina territorier.
2. Tobaksvaror ska hållas helt dolda för
kunden utom vid köp eller försäljning av 
tobaksvaror eller vid inventering, 
påfyllning av lager, personalutbildning 
eller underhåll av lagringsenheten.
3. Skyltning för tobaksvaror av de skäl 
som anges i punkt 2 får endast pågå 
under den tid som behövs för att utföra 
dessa uppgifter.
4. Priser på tobaksvaror ska förtecknas 
enligt ett standardiserat format. Inga 
paketerbjudanden eller särskilda rabatter 
får visas.

Or. en



PE510.720v01-00 38/53 AM\935763SV.doc

SV

Motivering

Förbud mot exponering på försäljningsställen tillämpas redan i ett antal medlemsstater i EU 
och Efta. Ett tobaksbolag stämde 2010 Norge i domstol för att landet skapade ett 
handelshinder. Domstolen dömde till Norges förmån, men målet visar att EU måste vidta 
åtgärder. I ramkonventionens riktlinjer för genomförande av artikel 13 fastställs att 
exponering av tobaksvaror på försäljningsställen utgör reklam och marknadsföring. Ett 
totalförbud mot all skyltning för tobaksvaror på försäljningsställen rekommenderas.

Ändringsförslag 1110
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Medlemsstaterna kan efter att ha 
genomfört en nationell strategi för 
bekämpning av tobakskonsumtion införa 
kvantitativa begränsningar för 
gränsöverskridande transporter.

Or. fr

Ändringsförslag 1111
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Avdelning II – kapitel V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Tobaksvaror av ny typ Tobaksvaror som medför lägre risk

Or. de

Ändringsförslag 1112
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Anmälan av tobaksvaror av ny typ
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya 
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att 
släppa ut varan på marknaden och ska 
åtföljas av en detaljerad beskrivning av 
den berörda varan samt uppgifter om 
ingredienser och utsläpp enligt artikel 5. 
Tillverkare och importörer som anmäler 
en tobaksvara av ny typ ska också förse de 
berörda behöriga myndigheterna med
a) tillgängliga vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, 
beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft, särskilt när det gäller 
dess ingredienser och utsläpp,
b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av olika 
konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars, och
c) annan tillgänglig och relevant 
information, inklusive en analys av risk 
och nytta med produkten, de förväntade 
effekterna vad gäller avvänjning från 
tobakskonsumtion, de förväntade 
effekterna vad gäller tillvänjning till 
tobakskonsumtion och andra förväntade 
konsumentreaktioner.
2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses 
i punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha 
rätt att föreskriva att tillverkare eller 
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importörer av tobaksvaror utför 
ytterligare provningar eller lämnar 
ytterligare information. Medlemsstaterna 
ska göra alla uppgifter som tagits emot 
enligt denna artikel tillgängliga för 
kommissionen. Medlemsstaterna ska ha 
rätt att införa ett tillståndssystem och ta ut 
en proportionerlig avgift.
3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som 
anges i detta direktiv. Vilka bestämmelser 
som gäller beror på om produkterna 
omfattas av definitionen av rökfria 
tobaksvaror i artikel 2.29 eller 
tobaksvaror för rökning i artikel 2.33.

Or. fi

Ändringsförslag 1113
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror av ny typ och av 
potentiellt mindre skadliga produkter

Or. en

Motivering

Kategorin ”potentiellt mindre skadliga produkter” måste inrättas i syfte att omfatta nästa 
generations samtliga produkter i direktivet.

Ändringsförslag 1114
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror som medför lägre 
risk

Or. de

Ändringsförslag 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror av ny typ och 
tobaksvaror av ny typ som medför en
potentiellt lägre risk

Or. pt

Ändringsförslag 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror av ny typ,
inbegripet tobaksvaror som medför lägre 
risk

Or. it

Ändringsförslag 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror av ny typ och 
godkännande före utsläppande på 
marknaden av tobaksvaror med lägre risk

Or. it

Motivering

Begreppet tobaksvaror med lägre risk avser de produkter med tobak som huvudingrediens 
som enligt vetenskapliga bevis har egenskaper som minskar risken jämfört med vanliga 
tobaksvaror. Utan detta begrepp garanteras inte konsumenten någon tydlig information om 
den minskade risken.

Ändringsförslag 1118
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Godkännande av utsläppande på 
marknaden av tobaksvaror som medför 
lägre risk

Or. it

Ändringsförslag 1119
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya 
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror av ny typ släpps ut på 
marknaden.
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Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att 
släppa ut varan på marknaden och ska 
åtföljas av en detaljerad beskrivning av 
den berörda varan samt uppgifter om 
ingredienser och utsläpp enligt artikel 5. 
Tillverkare och importörer som anmäler 
en tobaksvara av ny typ ska också förse de 
berörda behöriga myndigheterna med

Or. fi

Ändringsförslag 1120
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya 
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

1. Utsläppandet på marknaden av 
tobaksvaror som medför lägre risk ska 
godkännas av behöriga myndigheter i den 
medlemsstat på vars marknad tillverkaren 
eller importören tänker släppa ut 
produkten. Medlemsstaterna ska föreskriva 
att tillverkare och importörer av 
tobaksvaror till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter lämnar in en ansökan om 
godkännande för tobaksvaror med lägre 
risk som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna har rätt att ta ut en 
proportionerlig avgift. Ansökan ska 
lämnas i elektroniskt format sex månader 
innan man planerar att släppa ut varan på 
marknaden och ska åtföljas av en 
detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som ansöker om godkännande 
för en tobaksvara som medför lägre risk
ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Or. it
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Ändringsförslag 1121
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya 
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
med lägre risk anmäler sådana 
tobaksvaror till medlemsstaternas 
behöriga myndigheter som de avser att 
släppa ut på marknaden i de berörda 
medlemsstaterna. Anmälan ska lämnas i 
elektroniskt format sex månader innan man 
planerar att släppa ut varan på marknaden 
och ska åtföljas av en detaljerad 
beskrivning av den berörda varan, den 
föreslagna märkningen, 
användaranvisningar, produktens 
sammansättning, tillverkningsprocessen 
och vederbörliga kontroller samt uppgifter 
om ingredienser och utsläpp enligt 
artikel 5. Tillverkare och importörer som 
anmäler en tobaksvara med lägre risk ska 
också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Or. de

Ändringsförslag 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ 
som de avser att släppa ut på marknaden i 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ 
som de avser att släppa ut på marknaden i 
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de berörda medlemsstaterna. Anmälan ska 
lämnas i elektroniskt format sex månader 
innan man planerar att släppa ut varan på 
marknaden och ska åtföljas av en 
detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

de berörda medlemsstaterna och för vilka 
de på solid vetenskaplig grund har för 
avsikt att hävda att de medför lägre risk
eller medför lägre risk jämfört med 
konventionella tobaksvaror. Anmälan ska 
lämnas i elektroniskt format sex månader 
innan man planerar att släppa ut varan på 
marknaden och ska åtföljas av en 
detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Or. pt

Ändringsförslag 1123
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya 
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ
som de avser att släppa ut på marknaden i 
de berörda medlemsstaterna och som enligt 
oberoende och verifierbara vetenskapliga 
uppgifter skulle kunna vara betydligt 
mindre skadliga än traditionella 
tobaksvaror. Anmälan ska lämnas i 
elektroniskt format sex månader innan man 
planerar att släppa ut varan på marknaden 
och ska åtföljas av en detaljerad 
beskrivning av den berörda varan samt 
uppgifter om ingredienser och utsläpp 
enligt artikel 5. Tillverkare och importörer 
som anmäler en tobaksvara av ny typ ska 
också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Or. fr
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Ändringsförslag 1124
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Den ska åtföljas av en detaljerad 
beskrivning av den berörda varan samt 
uppgifter om ingredienser och utsläpp 
enligt artikel 5 i förslaget till direktiv. 
Tillverkare och importörer som anmäler en 
tobaksvara av ny typ ska också förse de 
berörda behöriga myndigheterna med

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ 
som de avser att släppa ut på marknaden i 
de berörda medlemsstaterna samt
produkter som de utifrån vetenskapliga 
bevis anser medföra en potentiellt lägre 
risk eller en lägre risk jämfört med 
vanliga tobaksvaror. Den ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5 i förslaget till 
direktiv. Tillverkare och importörer som 
anmäler en tobaksvara av ny typ ska också 
förse de berörda behöriga myndigheterna 
med

Or. en

Motivering

Kategorin ”potentiellt mindre skadliga produkter” måste inrättas i syfte att omfatta nästa 
generations samtliga produkter i direktivet.

Ändringsförslag 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya
typ som de avser att släppa ut på 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny
typ, inbegripet tobaksvaror som medför 
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marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

lägre risk, som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ, inbegripet tobaksvaror som medför 
lägre risk, ska också förse de berörda 
behöriga myndigheterna med

Or. it

Ändringsförslag 1126
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillgängliga vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, beroendeframkallande 
effekt och attraktionskraft, särskilt när det 
gäller dess ingredienser och utsläpp,

a) tillgängliga vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet och
beroendeframkallande effekt, särskilt när 
det gäller dess ingredienser och utsläpp,

Or. cs

Ändringsförslag 1127
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillgängliga vetenskapliga studier av
produktens toxicitet, beroendeframkallande 
effekt och attraktionskraft, särskilt när det 
gäller dess ingredienser och utsläpp,

a) tillgängliga vetenskapliga studier som 
belägger produktens positiva eller 
negativa toxiska och 
beroendeframkallande effekt, särskilt när 
det gäller dess ingredienser och utsläpp,
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Or. de

Ändringsförslag 1128
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av olika 
konsumentgruppers preferenser, däribland 
ungdomars, och

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av 
konsumenternas uppfattning och 
användning av produkten inklusive 
märkningen samt olika 
konsumentgruppers preferenser, däribland 
ungdomars, och

Or. de

Ändringsförslag 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av olika 
konsumentgruppers preferenser, däribland 
ungdomars, och

b) driftssammanfattningar av tillgängliga 
studier och marknadsundersökningar av 
olika konsumentgruppers preferenser, 
däribland ungdomars, och

Or. es

Ändringsförslag 1130
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av olika 
konsumentgruppers preferenser, däribland 
ungdomars, och

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av olika 
konsumentgruppers preferenser, däribland 
ungdomars, och mångåriga storrökares 

Or. el

Motivering

Några av dessa studier måste utöver ungdomar även omfatta mångåriga storrökare. 

Ändringsförslag 1131
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För produkter som anses potentiellt 
mindre skadliga eller anses medföra en 
potentiellt lägre risk ska medlemsstaterna 
ha rätt att anta särskilda bestämmelser 
som avviker från kraven i detta direktiv,
sådana bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska behålla ett visst spelrum för att mindre skadliga produkter ska kunna 
växa fram på marknaden. Genom att denna produktkategori undantas kommer så småningom 
en lösning eller en modell av konsumtionen att läggas fram för nästa direktiv utifrån de 
åtgärder som olika medlemsstater vidtar.

Ändringsförslag 1132
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses 
i punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha 
rätt att föreskriva att tillverkare eller 
importörer av tobaksvaror utför 
ytterligare provningar eller lämnar 
ytterligare information. Medlemsstaterna 
ska göra alla uppgifter som tagits emot 
enligt denna artikel tillgängliga för 
kommissionen. Medlemsstaterna ska ha 
rätt att införa ett tillståndssystem och ta ut 
en proportionerlig avgift.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1133
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndsförfarande med tillståndsvillkor 
för tobaksvaror med lägre risk och ta ut en 
proportionerlig avgift. Tillståndsvillkoren 
ska särskilt reglera kraven på den 
vetenskapliga riskbedömningen, de 
evidensbaserade bevisen för en lägre risk, 
bestämmelserna enligt punkt 1 a–c samt 
tillverkningsprocessen, kontrollen och 
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marknadsövervakningen efter 
utsläppandet på marknaden. 
Medlemsstaterna ska dessutom reglera 
kraven för märkning, förpackning, 
mätning och mätmetod för tjära, nikotin 
och kolmonoxid samt de särskilda 
tillsatser som finns i tobaksvaror med 
lägre risk. Medlemsstaterna ska 
underrätta kommissionen om dessa 
tillståndsvillkor.

Or. de

Ändringsförslag 1134
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att fastställa 
vetenskapliga krav för godkännande av 
tillstånd enligt punkt 1. Medlemsstaterna 
får även fastställa villkor för
produktinformation till allmänheten på 
grund av vetenskapliga uppgifter från 
tillverkaren eller importören.

Or. it

Ändringsförslag 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift. Innan 
medlemsstaterna godkänner utsläppande 
på marknaden av produkter av ny typ, 
inbegripet produkter som medför lägre 
risk, ska medlemsstaterna fastställa och 
införa obligatoriska krav på regler för 
saluföring och olika typer av information 
till allmänheten om de kännetecken som 
betydligt kan minska risken att drabbas av 
en eller flera tobaksrelaterade sjukdomar.

Or. it

Motivering

För de som är storkonsumerar av tobak kan de produkter som medför lägre risk, enligt 
vetenskapliga belägg, vara en lösning för att begränsa de skadliga hälsoeffekterna hos de 
personer som ändå fortsätter att röka.

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

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift för utsläppande på 
marknaden av tobaksvaror som medför 
lägre risk. Medlemsstaterna ska ha rätt att 
fastställa särskilda bestämmelser om
konsumentinformation, förpackning och 
märkning, ingredienser och utsläpp, 
liksom mätmetoder för tjära, nikotin och 
kolmonoxid för tobaksvaror som medför 
lägre risk, vilka kan skilja sig från kraven 
i detta direktiv. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Or. it

Motivering

Begreppet ”tobaksvaror som medför lägre risk” avser de produkter med tobak som 
huvudingrediens som enligt vetenskapliga bevis har egenskaper som minskar risken jämfört 
med vanliga tobaksvaror. Om detta begrepp saknas, garanteras inte konsumenten någon 
tydlig information om den minskade risken.


