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Ændringsforslag 1137
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1138
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

3. Tobaksvarer med lav risiko, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv, dog ikke artikel 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 12 og 13, der skal afpasses af 
medlemsstater med henblik på at tage 
højde for produkter med lav risiko. 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. de
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Ændringsforslag 1139
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

3. Tobaksvarer med lav risiko, der er 
godkendt og markedsføres, skal overholde 
kravene i dette direktiv, jf. dog stk. 2. 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. it

Ændringsforslag 1140
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

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).
Bestemmelserne i artikel 12, stk. 1, 
litra b), finder ikke anvendelse på nye 
tobaksvarer, der jf. videnskabelige 
undersøgelser har vist sig at være mindre 
skadelige end konventionelle tobaksvarer.

Or. cs

Ændringsforslag 1141
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
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Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

3. Nye kategorier af tobaksvarer med lav 
risiko, der markedsføres, skal overholde 
kravene i dette direktiv. Tobaksvarer med 
lav risiko er omfattet af særlige 
bestemmelser fastlagt af medlemsstaterne 
i henhold til stk. 2. 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. it

Begrundelse

Produkter med lav risiko er produkter indeholdende tobak, hvor det videnskabeligt er 
dokumenteret, at de indebærer en lavere risiko end konventionelle tobaksvarer. Der skal 
henvises hertil, således at forbrugere i tilstrækkeligt omfang oplyses om, at der er tale om lav 
risiko.

Ændringsforslag 1142
Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Kommissionen forelægger en 
undersøgelse af de sundhedsmæssige 
virkninger af passiv inhalering af 
emissioner fra nye kategorier af 
tobaksvarer, herunder produkter med lav 
risiko.

Or. it
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Ændringsforslag 1143
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan tillade salg og 
fastsætte regler for markedsføring og 
mærkning af nye kategorier af 
tobaksvarer, der jf. videnskabelige 
undersøgelser har vist sig at være mindre 
skadelige end konventionelle tobaksvarer, 
forudsat at det er påvist i henhold til stk. 
1, at brugen heraf kan reducere de risici 
og sygdomme, der er forbundet med 
rygning, samt skaden på folkesundheden 
sammenlignet med konventionelle 
tobaksvarer.

Or. cs

Ændringsforslag 1144
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vedtager på grundlag 
af uafhængige, pålidelige og verificerbare 
videnskabelige og tekniske data senest to 
år efter nærværende direktivs 
ikrafttræden delegerede retsakter 
indeholdende regler for vurdering, 
emballering, mærkning, indhold, 
markedsføring, forbrugeroplysning, 
præsentation og salg af nye tobaksvarer, 
for hvilke det er godtgjort, at de er 
betydeligt mindre skadelige end de 
klassiske tobaksvarer.

Or. fr
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Ændringsforslag 1145
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Artikel 12, stk. 1, litra b), finder ikke 
anvendelse på tobaksvarer med lav risiko.

Or. it

Ændringsforslag 1146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Nikotinholdige produkter
1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:
a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller
b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller
c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
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henhold til direktiv 2001/83/EF.
3.
Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:
Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.
4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:
a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. it

Begrundelse

Nikotinholdige produkter bør reguleres særskilt og først, når der forelægger tilstrækkelig 
videnskabelig dokumentation for, at de er giftige og potentielt vanedannende. Desuden bør 
medlemsstaterne frit kunne regulere markedet for disse produkter på deres eget territorium.

Ændringsforslag 1147
Linda McAvan
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Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Nikotinholdige produkter
1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:
a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller
b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller
c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.
3.
Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:
Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.
4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:
a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
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b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. en

Ændringsforslag 1148
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

udgår

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller
b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller
c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

Or. de
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Ændringsforslag 1149
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Ikkenikotinholdige produkter og
produkter, der indeholder nikotin i 
mængder på under de værdier, der er 
fastsat i stk. 1a, kan markedsføres i 
henhold til bestemmelserne i direktiv 
2001/95/EF om produktsikkerhed i 
almindelighed.
1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
nikotinholdige produkter ikke sælges til 
personer under den alder, der kræves for 
at købe tobak eller tobaksrelaterede 
produkter.
Følgende nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

Or. fr

Begrundelse

E-cigaretten er i bund og grund et nyt "borderline"-produkt i henhold til flere europæiske 
lovgivninger og skal juridisk set behandles som sådan.

Ændringsforslag 1150
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter, der 
præsenteres som et egnet middel til 
behandling eller forebyggelse af 
sygdomme hos mennesker, dog ikke 
gennem en advarsel, jf. stk. 3, må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
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henhold til direktiv 2001/83/EF:

Or. en

Begrundelse

Det betyder, at det er obligatorisk at indhente en markedsføringstilladelse for lægemidler, 
hvis der anvendes en sundhedsanprisning med en nøje anvendelse af definitionen i 
lægemiddeldirektivet: "der præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse 
af sygdomme", jf. første del af lægemiddeldirektivets definition af et lægemiddel i artikel 1, 
stk. 1, nr. 2, litra a), i direktiv 2001/83/EF.

Ændringsforslag 1151
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Artikel 6, stk. 1-9, artikel 10, artikel 12,
stk. 1 og 2, og artikel 16 finder tilsvarende 
anvendelse på nikotinholdige produkter, 
som ikke er tobaksvarer.

Or. it

Ændringsforslag 1152
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Når nikotinholdige produkter
præsenteres som et egnet middel til 
behandling eller forebyggelse af 
sygdomme, må de kun markedsføres, hvis 
de er godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF.

Or. en
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Begrundelse

Nikotinholdige produkter som e-cigaretter påstås ikke at forbedre folkesundheden og bør 
dermed ikke klassificeres som lægemidler. En sådan klassificering ville begrænse 
tilgængeligheden heraf på markedet, mens mere skadelige tobaksvarer fortsat ville være frit 
tilgængelige.

Ændringsforslag 1153
Christel Schaldemose, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF, idet der 
tages højde for den almindelig anerkendte 
anvendelse af nikotin:

Or. en

Begrundelse

Der er et bredt udvalg af godkendte lægemidler. Eftersom anvendelse af nikotin er almindelig 
anerkendt i nikotinprodukter til rygeafvænning, bør e-cigaretter kunne godkendes i henhold 
til en lempelig, ikke så omfattende lægemiddelordning, der ikke kræver kliniske forsøg – så 
længe det kan dokumenteres, at produktet ligner andre tilsvarende produkter på markedet, 
f.eks. nikotinprodukter til rygeafvænning.

Ændringsforslag 1154
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. en
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Begrundelse

Det reguleringsmæssige koncept i denne artikel støttes ikke. Nikotinholdige produkter 
undtagen tobaksvarer bør uanset nikotinindhold klassificeres som lægemidler. Forslagets 
artikel 18 virker ikke befordrende med hensyn til at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
og er i strid med artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Artikel 18 udgør et tilbageskridt i sammenligning med de ungarske lovbestemmelser og er 
således uacceptabel i sin nuværende form.

Ændringsforslag 1155
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. fi

Ændringsforslag 1156
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.
(Hvis ændringsforslaget vedtages, udgår 
artikel 18, stk. 1, litra a)-c), og stk. 2-5).

Or. en

Begrundelse

Der må kun gives tilladelse til markedsføring af nikotinholdige produkter til rygestopformål.
Det er meget vanskeligt at vurdere nikotinholdige produkters frigivelse af nikotin. Intensiv 
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brug af nikotinholdige produkter med små mængder nikotin kan stadig medføre et betydeligt 
nikotinindtag. Alle nikotinholdige produkter bør således være omfattet af 
lægemiddellovgivningen. Det ville sikre de nikotinholdige produkters kvalitet, sikkerhed og 
effektivitet og lige vilkår for alle nikotinholdige produkter.

Ændringsforslag 1157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. pl

Begrundelse

Alle nikotinholdige produkter bør kontrolleres.

Ændringsforslag 1158
Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. fi

Ændringsforslag 1159
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. fr

Begrundelse

E-cigaretter er på nuværende tidspunkt ikke lovreguleret. Flere undersøgelser viser, at visse 
e-cigaretter indeholder giftige stoffer som diethylenglycol samt mange kræftfremkaldende 
stoffer. Den bedste løsning vil være at give e-cigaretten status som lægemiddel – som det er 
tilfældet med metadon til behandling af heroinafhængighed – således at e-cigaretten bruges 
af rygere til at begrænse rygningen eller til rygestop.

Ændringsforslag 1160
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til den forenklede 
registreringsprocedure i artikel 14 og 15 i 
direktiv 2001/83/EF:

Or. de

Begrundelse

Kravet om, at visse nikotinholdige produkter med lav risiko skal godkendes under samme 
vilkår som humanmedicinske lægemidler er ude af proportioner i forhold til tobaksvarer. De 
bør godkendes i henhold til den forenklede registreringsprocedure, der er fastsat for 
homøopatiske lægemidler.

Ændringsforslag 1161
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne indfører et forbud 
mod brug af nikotinholdige produkter på 
offentlige steder.

Or. pl

Ændringsforslag 1162
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Direktivet finder ikke anvendelse på 
nikotinholdige produkter, der er godkendt 
i henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal gøre det klart, at direktivets bestemmelser ikke også gælder for 
nikotinholdige produkter, der er reguleret som lægemidler.

Ændringsforslag 1163
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan 
medlemsstaterne pålægge nikotinholdige 
produkter markedsføringsrestriktioner i 
lighed med dem, der finder anvendelse på 
markedsføring af tobaksvarer.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne pålægge nikotinholdige produkter visse 
markedsføringsrestriktioner eksempelvis med det formål at forhindre fabrikanter i at benytte 
markedsføringsteknikker rettet mod mindreårige, f.eks. reklame i nærheden af skoler eller 
promovering af deres produkter på en måde, der forherliger dem og således indirekte gør 
dem attraktive for mindreårige.

Ændringsforslag 1164
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
nikotinholdige produkter ikke sælges til 
personer under den alder, der kræves for 
at købe tobaksvarer.

Or. fr

Ændringsforslag 1165
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Nikotinholdige produkter, som ikke er 
tobaksvarer, og for hvilke der er udstedt 
markedsføringstilladelse i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF, er ikke omfattet af dette 
direktiv.

Or. it
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Ændringsforslag 1166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne indfører en 
mindstealder for køb af nikotinholdige 
produkter.

Or. pl

Begrundelse

Indførelse af en mindstealder for køb af tobaksvarer og nikotinholdige produkter er i tråd 
med dette direktivs formål.

Ændringsforslag 1167
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For så vidt angår de nikotinholdige 
produkter, hvor stk. 1 ikke finder 
anvendelse, må produkterne kun 
markedsføres, hvis de er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at sikre, at tobaksvaredirektivet gælder for alle andre 
nikotinholdige produkter, og begrænser anvendelsen af lægemiddelforordningen til de 
leverandører, der fremsætter sundhedsanprisninger i overensstemmelse med 
lægemiddelforordningens definition. Det udelukker medlemsstater, der klassificerer 
nikotinholdige produkter som lægemidler i henhold til artikel 1, nr. 2, litra b), i direktiv 
2001/83/EF – den "funktionelle" definition baseret på fysiologiske ændringer – en tilgang, 
der gentagne gange er kendt ulovlig af europæiske domstole, og som helt klart ikke finder 
anvendelse på det dominerende nikotinprodukt, nemlig cigaretter.
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Ændringsforslag 1168
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne sikrer, at 
nikotinholdige produkter overholder EU's 
gældende lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse, sikkerhed osv.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal anvende de gældende forbruger- og sikkerhedsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter.

Ændringsforslag 1169
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Senest 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden skal alle medlemsstater 
forelægge en rapport for Kommissionen 
om de foranstaltninger, de har truffet for 
at gennemføre og håndhæve lovgivningen 
som anført i bilag IV [nyt] i forbindelse 
med nikotinholdige produkter samt om 
effektiviteten af disse foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Rapporteringskravet indebærer, at der anlægges en mere systematisk tilgang, samt at der 
leveres data til en fremtidig evaluering fra Kommissionens side.
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Ændringsforslag 1170
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor, Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Medlemsstaterne sikrer, at 
nikotinholdige produkter ikke sælges til 
personer under den alder, der kræves for 
at købe tobaksvarer i henhold til den 
nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Der bør opretholdes lige vilkår mellem kravene til alder ved køb af henholdsvis 
nikotinholdige produkter og tobaksvarer, således at unge forhindres i at købe nikotinholdige 
produkter.

Ændringsforslag 1171
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Tærskelværdier giver ingen mening, da produkterne over og under tærskelværdierne fortsat 
skal reguleres i tilstrækkeligt omfang – sondringen mellem, om lægemiddel- eller 
forbrugerforordningen finder anvendelse, afhænger af, om der fremsættes en terapeutisk 
sundhedsanprisning eller ej, ikke af en vilkårlig tærskelværdi.

Ændringsforslag 1172
Martin Callanan
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1173
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af samme forslagsstilleres forslag om at lade alle 
nikotinholdige produkter være omfattet af lægemiddellovgivningen.

Ændringsforslag 1174
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 1175
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1176
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1177
Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1179
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1180
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på over 
2 mg pr. enhed eller

a) produkter, der præsenteres som 
gavnlige for menneskers sundhed eller 
med behandlingsegenskaber til 
rygestopformål
b) produkter med et nikotinindhold på over 
10 mg pr. pakke, eller hvor "e-væsken" 
har en nikotinkoncentration på 20 mg/ml 
eller derover

Or. xm
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Begrundelse

E-cigaretter er pr. definition "borderline"-produkter og skal reguleres som sådan. Der er 
derfor brug for passende tærskelværdier for nikotin med henblik på at forhindre, at 
størstedelen af e-cigaretterne reguleres som lægemidler, selv om de ikke påstås at være 
beregnet til rygestopformål, og pakken ikke indeholder noget stof, der kan beskrives som et 
lægemiddel.

Ændringsforslag 1181
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på over 
2 mg pr. enhed eller

a) produkter til absorption med et 
nikotinindhold på over 2 mg pr. enhed eller

Or. de

Begrundelse

Produkter med lav risiko, såsom den såkaldte e-cigaret, kan erstatte konventionelle 
tobaksvarer og bidrage til at reducere de sundhedsskadelige virkninger af tobaksforbrug 
generelt. Der er behov for obligatorisk regulering, men kravet om godkendelse i henhold til
direktivet om humanmedicinske lægemidler er ikke i overensstemmelse med den nuværende 
videnskabelige viden og bør tages op til fornyet overvejelse.

Ændringsforslag 1182
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. en



PE510.721v01-00 26/48 AM\935764DA.doc

DA

Ændringsforslag 1183
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1184
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Det reguleringsmæssige koncept i denne artikel støttes ikke. Nikotinholdige produkter 
undtagen tobaksvarer bør uanset nikotinindhold klassificeres som lægemidler. Forslagets 
artikel 18 virker ikke befordrende med hensyn til at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
og er i strid med artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Artikel 18 udgør et tilbageskridt i sammenligning med de ungarske lovbestemmelser og er 
således uacceptabel i sin nuværende form.

Ændringsforslag 1185
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af samme forslagsstilleres forslag om at lade alle 
nikotinholdige produkter være omfattet af lægemiddellovgivningen.

Ændringsforslag 1186
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1187
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1189
Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1190
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne tærskelværdi er ikke videnskabeligt dokumenteret og er ikke relevant for de produkter, 
der markedsføres.
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Ændringsforslag 1191
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1192
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1193
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 50 mg pr. ml eller

Or. en

Ændringsforslag 1194
Holger Krahmer
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

b) produkter til inhalering med en 
nikotinkoncentration på over 4 mg pr. ml 
eller

Or. de

Begrundelse

Produkter med lav risiko, såsom den såkaldte e-cigaret, kan erstatte konventionelle 
tobaksvarer og bidrage til at reducere de sundhedsskadelige virkninger af tobaksforbrug 
generelt. Der er behov for obligatorisk regulering, men kravet om godkendelse i henhold til
direktivet om humanmedicinske lægemidler er ikke i overensstemmelse med den nuværende 
videnskabelige viden og bør tages op til fornyet overvejelse.

Ændringsforslag 1195
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 24 mg pr. ml eller

Or. de

Begrundelse

Når rygere skifter fra almindelige cigaretter til såkaldte e-cigaretter, har de i første omgang 
brug for 24 mg/ml. Kommissionens forslag ville således på ny øge antallet af rygere.

Ændringsforslag 1196
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1197
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1198
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det reguleringsmæssige koncept i denne artikel støttes ikke. Nikotinholdige produkter 
undtagen tobaksvarer bør uanset nikotinindhold klassificeres som lægemidler. Forslagets 
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artikel 18 virker ikke befordrende med hensyn til at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
og er i strid med artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Artikel 18 udgør et tilbageskridt i sammenligning med de ungarske lovbestemmelser og er 
således uacceptabel i sin nuværende form.

Ændringsforslag 1199
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af samme forslagsstilleres forslag om at lade alle 
nikotinholdige produkter være omfattet af lægemiddellovgivningen.

Ændringsforslag 1200
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1201
Renate Sommer
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1202
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1203
Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 1204
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne tærskelværdi er ikke videnskabeligt dokumenteret og er ikke relevant for de produkter, 
der markedsføres.

Ændringsforslag 1205
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1206
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1207
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 25 ng nikotin 
pr. ml.

Or. de

Begrundelse

Produkter med lav risiko, såsom den såkaldte e-cigaret, kan erstatte konventionelle 
tobaksvarer og bidrage til at reducere de sundhedsskadelige virkninger af tobaksforbrug 
generelt. Der er behov for obligatorisk regulering, men kravet om godkendelse i henhold til
direktivet om humanmedicinske lægemidler er ikke i overensstemmelse med den nuværende 
videnskabelige viden og bør tages op til fornyet overvejelse.

Ændringsforslag 1208
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 

udgår
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vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 1209
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1210
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 

udgår
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udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1211
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 1212
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 

udgår
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udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. de

Begrundelse

Overdragelse af beføjelser er ikke kun i strid med nærhedsprincippet og et eventuelt 
retsgrundlag, men også med retningslinjerne i traktaten om gennemførelse af "delegerede 
retsakter" (artikel 290 i TEUF) og "gennemførelsesretsakter" (artikel 291 i TEUF).

Ændringsforslag 1213
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1214
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 

udgår
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grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1215
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det reguleringsmæssige koncept i denne artikel støttes ikke. Nikotinholdige produkter 
undtagen tobaksvarer bør uanset nikotinindhold klassificeres som lægemidler. Forslagets 
artikel 18 virker ikke befordrende med hensyn til at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
og er i strid med artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Artikel 18 udgør et tilbageskridt i sammenligning med de ungarske lovbestemmelser og er 
således uacceptabel i sin nuværende form.

Ændringsforslag 1216
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1217
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1218
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 2. Kommissionen gennemfører inden 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

den 1. april 2017 en undersøgelse af 
nikotinholdige produkter i samråd med de 
relevante interessenter og 
medlemsstaterne. I denne undersøgelse vil 
det blive vurderet, om der er behov for 
særlovgivning vedrørende nikotinholdige 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Nikotinholdige produkter udgør et potentielt enormt marked, og de har afgørende betydning 
for folkesundheden som et alternativ til cigaretter. Det er vigtigt, at forordningen udarbejdes 
omhyggeligt, og at den er juridisk solid – at den ikke er alt for stor en byrde eller for generel 
til at opfange specifikke risici ved produkterne.

Ændringsforslag 1219
Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende eventuel regulering af 
grænseværdier for mængden af nikotin, 
som måtte vise sig nødvendig, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
forskningsmæssige udvikling og 
markedsføringstilladelser udstedt for 
nikotinholdige produkter i henhold til 
direktiv 2001/83/EF.

Or. fi

Ændringsforslag 1220
Theodoros Skylakakis
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
produkter, som, når de bringes i 
omsætning på markedet, sandsynligvis vil 
føre til en betydelig forbedring af 
folkesundheden generelt, idet der tages 
højde for, i hvor høj grad de erstatter 
mere skadelige tobaksvarer, og i hvor høj 
grad forbrugere, der ikke bruger 
tobaksvarer, tager dem til sig.
Medlemsstaterne træffer afgørelse herom.

Or. el

Begrundelse

Andelen af ryger er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, og medlemsstaterne har 
dermed de bedste forudsætninger for at beslutte, om der skal gives tilladelse til markedsføring 
af sådanne produkter, der, når der tages højde for alle potentielle virkninger, sandsynligvis 
vil føre til en forbedring af folkesundheden generelt.

Ændringsforslag 1221
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

udgår

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Or. en

Begrundelse

Det reguleringsmæssige koncept i denne artikel støttes ikke. Nikotinholdige produkter 
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undtagen tobaksvarer bør uanset nikotinindhold klassificeres som lægemidler. Forslagets 
artikel 18 virker ikke befordrende med hensyn til at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
og er i strid med artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Artikel 18 udgør et tilbageskridt i sammenligning med de ungarske lovbestemmelser og er 
således uacceptabel i sin nuværende form.

Ændringsforslag 1222
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

udgår

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Or. fr

Ændringsforslag 1223
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

udgår

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Or. pl
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Ændringsforslag 1224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

udgår

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Or. it

Ændringsforslag 1225
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter, 
som ikke er godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, skal være forsynet med 
følgende sundhedsadvarsel:

Or. de

Ændringsforslag 1226
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkeltpakning og eventuel ydre I medfør af artikel 5, 6 og 12 skal hver
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emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

enkeltpakning og eventuel ydre emballage 
om nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdierne i stk. 1 være 
forsynet med følgende sundhedsadvarsel:

Or. el

Begrundelse

Forbrugere af nikotinholdige produkter skal nyde samme beskyttelse som fastsat i artikel 5, 6 
og 12, eftersom der er tale om vanedannende produkter, der i vid udstrækning sælges via 
internettet.

Ændringsforslag 1227
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

Or. de

Begrundelse

Produkter med lav risiko, såsom den såkaldte e-cigaret, kan erstatte konventionelle 
tobaksvarer og bidrage til at reducere de sundhedsskadelige virkninger af tobaksforbrug 
generelt. Der er behov for obligatorisk regulering, men kravet om godkendelse i henhold til
direktivet om humanmedicinske lægemidler er ikke i overensstemmelse med den nuværende 
videnskabelige viden og bør tages op til fornyet overvejelse.

Ændringsforslag 1228
Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

Alle enkeltpakninger og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

Or. fi

Ændringsforslag 1229
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor, Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter, 
som ikke hører under anvendelsesområdet 
for direktiv 2001/83/EF, skal være 
forsynet med følgende sundhedsadvarsel:

Or. en

Ændringsforslag 1230
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

 Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

Or. fi
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Ændringsforslag 1231
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Dette produkt indeholder nikotin og er
sundhedsskadeligt.

Or. el

Ændringsforslag 1232
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Dette produkt indeholder nikotin, men ikke 
tobak eller tjære, og kan være 
sundhedsskadeligt.

Or. fr

Begrundelse

Sundhedsadvarslerne skal være i overensstemmelse med virkeligheden og beskrive produktet 
så fyldestgørende som muligt.

Ændringsforslag 1233
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor, Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Dette produkt indeholder nikotin, som er 
vanedannende og kan være 
sundhedsskadeligt.
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Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal oplyses om nikotins vanedannende egenskaber og om, at en sådan 
afhængighed kan være sundhedsskadelig. Nikotins virkninger på den menneskelige krop er 
almindelig anerkendte og indebærer for størstedelens vedkommende ikke alvorlige 
sundhedsrisici, men virkningen af langvarig brug af nikotinholdige produkter kan ikke 
bekræftes på nuværende tidspunkt, og det er derfor nødvendigt at udvise forsigtighed.


