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Ændringsforslag 1234
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:

udgår

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.

Or. fr

Ændringsforslag 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:

udgår

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 
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medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. pl

Ændringsforslag 1236
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:

udgår

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.

Or. en

Begrundelse

Det reguleringsmæssige koncept i denne artikel er ikke underbygget. Nikotinholdige 
produkter, undtagen tobaksvarer, bør uanset nikotinindholdet 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 er et tilbageskridt i forhold til de gældende 
ungarske bestemmelser, og den er derfor uacceptabel i den nuværende udformning.

Ændringsforslag 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:

udgår

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.

Or. it

Ændringsforslag 1238
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

b) dække 15 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 17 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
20 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. nl

Ændringsforslag 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen anmoder inden 24 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden 
om en udtalelse fra Den Videnskabelige 
Komité for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS) med henblik 
på at indhente pålidelige videnskabelige 
og toksikologiske oplysninger om, 
hvorvidt hovedingredienserne i e-
cigaretter er skadelige og om eventuelle 
forholdsregler, der skal træffes med 
hensyn til disse tobaksrelaterede 
produkter.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen og dens videnskabelige komitéer bør hurtigst muligt udarbejde en omfattende 
sikkerhedsrapport om de forskellige typer e-cigaretter, der er bragt i omsætning, og som ofte 
ikke er omfattet af nogen lovgivning.

Ændringsforslag 1240
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 1241
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1242
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår
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Or. cs

Ændringsforslag 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1244
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 1245
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. en

Begrundelse

Det reguleringsmæssige koncept i denne artikel er ikke underbygget. Nikotinholdige 
produkter, undtagen tobaksvarer, bør uanset nikotinindholdet 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 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

udgår
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videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. it

Ændringsforslag 1247
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

5. Kommissionen fremlægger senest fem 
år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv i EU-medlemsstaternes 
nationale lovgivning en rapport om 
anvendelsen af yderligere bestemmelser i 
direktivet om nikotinholdige produkter.
Kommissionen undersøger i rapporten
den videnskabelige og tekniske udvikling i 
forbindelse med nikotinholdige produkter 
med hensyn til forbrugeradfærd og
produktkategorier.
Kommissionen vedlægger, hvis det er 
relevant, et lovforslag til rapporten, der 
fastsætter regler om produktsikkerhed, 
reklame for nikotinholdige produkter og 
bestemmelser om sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).
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Or. de

Ændringsforslag 1248
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

5. Kommissionen gennemfører inden den 
1. januar 2017 en undersøgelse af 
nikotinholdige produkter i samråd med de 
relevante interessenter og 
medlemsstaterne. Undersøgelsen 
indeholder en omfattende 
sikkerhedsevaluering, en risikovurdering 
og en cost-benefit-analyse samt
forskellige potentielle lovgivningsmæssige 
løsningsmodeller. 

Or. en

Begrundelse

E-cigaretter er ikke et lægemiddel, da det ikke påstås, at de forbedrer folkesundheden eller 
forebygger sygdomme. Og selv om de fordamper nikotin, er de heller ikke et tobaksprodukt.
Derfor hører de ikke under hverken lægemiddel- eller tobaksproduktlovgivning. Dette 
ændringsforslag opfordrer til at gennemføre en undersøgelse for at fremlægge 
lovgivningsmæssige løsningsmodeller, der passer til disse nye produkter.

Ændringsforslag 1249
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest to år efter den i artikel 25, stk. 
1, omhandlede dato forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg en rapport om, hvorvidt 
der skal foreslås yderligere lovgivning om 
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markedsføring af nikotinholdige 
produkter, som ikke er tilladt i henhold til 
direktiv 2001/83/EF.
Kommissionen fremhæver i rapporten 
især elementer, der bør overvejes som 
følge af den videnskabelige og tekniske 
udvikling, herunder udviklingen af 
internationalt vedtagne regler og 
standarder for produkter, idet der navnlig 
lægges vægt på:
a) standarder for fremstilling og levering 
af nikotinholdige produkter
b) den hensigtsmæssige mindstealder for 
salg og køb af nikotinholdige produkter
c) krav til forbrugeroplysninger
d) reklame og kommunikation i 
overensstemmelse med produkternes 
skadebegrænsningspotentiale, herunder 
anvendelsen af videnskabeligt baserede 
produktanprisninger
e) behovet for at sikre, at der er 
nikotinholdige produkter til rådighed for 
brugere af tobaksprodukter.
Kommissionen analyserer ved 
udarbejdelsen af denne rapport bistået af 
videnskabelige og tekniske eksperter 
anvendelses- og forbrugsmønstre for 
nikotinholdige produkter.

Or. en

Begrundelse

Produkter, hvis risiko er blevet mindsket, såsom e-cigaretter, kan erstatte traditionelle 
tobaksvarer og bidrage til at reducere de sundhedsskadelige virkninger af tobaksforbrug 
generelt. Der er behov for lovgivning, men kravet om godkendelse i direktivet om 
humanmedicinske lægemidler er ikke i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige 
viden og bør tages op til fornyet overvejelse.

Ændringsforslag 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz
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Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Nikotinholdige produkter

1. Nikotinholdige produkter må kun 
bringes i omsætning, hvis de er godkendt i 
henhold til:
a) direktiv 2001/83/EF eller
b) den forenklede procedure som 
omhandlet i stk. 2 og 3.
Forenklet procedure
2. Medlemsstaterne forlanger i henhold til 
den forenklede procedure, at fabrikanter
og importører af nikotinholdige produkter 
indgiver en ansøgning om en 
markedsføringstilladelse, som indeholder 
følgende:
a) dokumentation for, at produktet er 
fremstillet i overensstemmelse med 
principperne og retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis
b) en nærmere beskrivelse af det 
pågældende produkt, herunder alle 
ingredienser og mængden heraf samt 
oplysninger om emissioner
c) en risikostyringsplan, herunder et 
system til overvågning og registrering af 
bivirkninger.
Medlemsstaterne har ret til at opkræve et 
gebyr for behandlingen af ansøgningen.
De kan også pålægge fabrikanter eller 
importører at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. Der 
tages i hver medlemsstat behørigt hensyn 
til de øvrige medlemsstaters tidligere 
godkendelser.
3. Medlemsstaterne sikrer for produkter, 
som er godkendt i henhold til den 
forenklede procedure, at følgende 
betingelser er opfyldt:
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a) på produktet angives tydeligt 
nikotinindholdet, brugsanvisningen, 
instruktioner vedrørende indberetning af 
bivirkninger og nærmere oplysninger om 
fabrikanten
b) hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage skal være forsynet med 
følgende sundhedsadvarsel:
Dette produkt er beregnet til at blive 
anvendt af eksisterende rygere på mindst
18 år, som et alternativ til 
tobakscigaretter. Det indeholder nikotin, 
som er et meget vanedannende stof.
Rådfør dig med din læge, hvis du er 
gravid eller ammer, er allergisk over for 
nikotin eller propylenglycol eller har 
forhøjet blodtryk.
c) tilsætningsstoffer er ikke tilladt
d) salg af produktet begrænses i 
overensstemmelse med den lovbestemte
mindstealder for salg af tobaksvarer i den 
pågældende medlemsstat
e) produkterne skal kunne sælges andre 
steder end på apoteker
f) reklame og salgsfremme skal reguleres 
hensigtsmæssigt.
4. Medlemsstaterne overvåger udviklingen 
af markedet for nikotinholdige produkter, 
herunder fremskridt med hensyn til 
skadebegrænsning samt enhver
dokumentation for, at unge anvender dem 
som maddingsprodukt. På grundlag af 
dokumentationen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet fem år efter 
gennemførelsesdatoen for dette direktiv.
Rapporten skal vurdere, om der er behov 
for ændringer af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Meget tyder på, at e-cigaretter kan bidrage til skadebegrænsningsstrategier, og de bør derfor 
kunne konkurrere mere frit med cigaretter med hensyn til, hvor de sælges osv. Produkterne 
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skal imidlertid stadig opfylde passende sikkerheds- og kvalitetsstandarder. Løsningsmodellen
med en forenklet godkendelsesprocedure indeholder elementer fra bestemmelser om både 
lægemidler og tobak. Vi bør gå forsigtigt til værks som følge af manglen på data, særlig 
vedrørende langsigtede virkninger. Der er behov for yderligere overvågning, og lovgivningen 
om nikotinholdige produkter bør revideres om fem år.

Ændringsforslag 1251
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Urtebaserede rygeprodukter Tobakserstatninger

Or. en

Begrundelse

Overskriften på artikel 19 er for snæver. Den bør udvides til også at omfatte 
tobakserstatninger (f.eks. nikotinfri patroner, der anvendes i e-cigaretter og urtebaserede 
cigaretter), fordi de også er sundhedsskadelige.

Ændringsforslag 1252
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om urtebaserede rygeprodukter
skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

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

Or. en

Ændringsforslag 1253
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om urtebaserede rygeprodukter 
skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om urtebaserede rygeprodukter
eller nikotinfri produkter til fordampning 
eller rygning skal være forsynet med 
følgende sundhedsadvarsel:

Or. fi

Ændringsforslag 1254
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt kan være sundhedsskadeligt. Dette produkt er sundhedsskadeligt.

Or. el

Ændringsforslag 1255
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt kan være sundhedsskadeligt. Dette naturprodukt kan være 
sundhedsskadeligt.

Or. fr

Begrundelse

Sundhedsadvarsler bør afspejle det pågældende produkts egentlige karakter og beskrive det 
så fuldstændigt som muligt.
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Ændringsforslag 1256
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt kan være sundhedsskadeligt. Dette produkt er sundhedsskadeligt.

Or. en

Ændringsforslag 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt kan være sundhedsskadeligt. Dette produkt er sundhedsskadeligt.

Or. de

Ændringsforslag 1258
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sundhedsadvarslen skal være trykt på 
den ydre overflade på forsiden og bagsiden 
af enkeltpakningen (den udvendige 
overflade) og på eventuel ydre emballage.

2. Sundhedsadvarslen skal være trykt på 
den ydre overflade på forsiden, den 
nederste del eller bagsiden af 
enkeltpakningen (den udvendige overflade) 
og på eventuel ydre emballage.

Or. cs
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Ændringsforslag 1259
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst
30 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst
15 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 17 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
20 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. nl

Ændringsforslag 1260
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst
30 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst
15 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 18 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
20 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. de

Ændringsforslag 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst 
30 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst 
30 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

Or. it

Ændringsforslag 1262
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Imiterede tobaksvarer

Det er forbudt at bringe imiterede 
tobaksvarer i omsætning.

Or. en

Ændringsforslag 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Imiterede tobaksprodukter
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1. Imiterede tobaksprodukter, som kan 
appellere til børn og være en mulig 
indgang til at bruge tobaksprodukter, er 
forbudt.

Or. en

Begrundelse

Imiterede tobaksvarer målrettet mod børn kan tilskynde børn til at begynde at bruge 
tobaksprodukter. De fleste rygere begynder at ryge, når de er børn. Vi bør derfor fokusere på 
at afskrække unge fra at ryge og undgå at bruge imiterede tobaksprodukter, som f.eks. shisha-
eller hookah-pennen, som er særligt tiltrækkende for unge og gør dem bekendt med rygning 
og derved bringer folkesundheden i fare.

Ændringsforslag 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De negative økonomiske og sociale 
virkninger af gennemførelsen af dette 
direktiv imødegås af passende 
foranstaltninger og økonomisk støtte 
inden for EU-budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 1265
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
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denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].
3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
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frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1266
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
Delegerede retsakter må kun vedtages i 
tilfælde, hvor dette direktiv udtrykkeligt 
fastsætter en sådan delegation.

Or. de

Begrundelse

Det virker ineffektivt at nævne alle delegationer, der er fastsat i dette direktiv, i de følgende 
stykker.

Ændringsforslag 1267
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når Kommissionen udarbejder 
delegerede retsakter skal den sikre korrekt 
høring på både medlemsstatsplan og EU-
plan i henhold til artikel 4, stk. 7, og 
artikel 5, stk. 3, i WHO's 
rammekonvention om tobakskontrol 
(FCTC).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et brev fra den europæiske lægeforening (CPME).

Ændringsforslag 1268
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 10, artikel 8, stk. 
4, artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, 
artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. el

Begrundelse

De slettede bestemmelser er væsentlige elementer i retsakten. Eventuelle ændringer af disse 
bestemmelser bør derfor foretages gennem den normale lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 1269
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen for en 
periode på to år fra [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. de

Begrundelse

For at øge Parlamentets kontrol skal delegationens varighed begrænses. To år virker 
passende, fordi Parlamentet også skal kunne udøve en vis kontrol med Kommissionen inden 
for en valgperiode.

Ændringsforslag 1270
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, og artikel 14, stk. 9, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra
[Publikationskontoret bedes indsætte
datoen for denne ændringsretsakts
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
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ikrafttræden]. beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets standardformulering for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. de

Begrundelse

Opfølgende ændringsforslag: teknisk tilpasning som følge af ændringerne til artikel 6 og 13 i 
Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk.
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk.
3a, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, og
artikel 4, stk. 4a, artikel 6, stk. 2, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, og artikel 14, stk. 
9, tillægges Kommissionen for en periode
på fem år fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. it

Ændringsforslag 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en periode på tre år fra 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].
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Or. it

Ændringsforslag 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 4, artikel 8, stk. 
4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, artikel 
11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 13, stk. 
4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 2, og 
artikel 18, stk. 5, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. en

Begrundelse

Sammenhæng med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1275
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
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Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 1276
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 1277
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
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artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med sletningen af delegerede retsakter i tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1278
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. cs

Ændringsforslag 1279
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Delegerede retsakter udstedt på 
grundlag af artikel 8, stk. 4, og artikel 9, 
stk. 3, litra a)–c), fastsætter en 
overgangsperiode på mindst 24 måneder, 
hvor røgtobaksemballage med 
sundhedsadvarsler som omhandlet i dette 
direktiv samt i de delegerede retsakter 
meddelt på grundlag af godkendelserne i 
de ovennævnte bestemmelser, kan 
anvendes sideløbende.

Or. pl

Begrundelse

Produktions- og distributionscyklussen fra trykning af pakningerne til detailhandlerens salg 
af dem varer 18-24 måneder, og hvis pakningen ændres væsentligt - op til 36 måneder. Der 
bør derfor for at undgå unødvendige tab som følge af behovet for at trække cigaretter tilbage 
fra markedet fastsættes en overgangsperiode, hvor pakninger med de "gamle" 
sundhedsadvarsler vil være i omløb samtidig med pakninger med de nye advarsler. Dette ville 
sikre en gnidningsløs overgang mellem pakningernes udformning.

Ændringsforslag 1280
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

3. En delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. de

Ændringsforslag 1281
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 11, 
stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 13, stk. 4,
og artikel 14, stk. 9, kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 4, artikel 8, stk. 4, 
artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, artikel 
11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 13, stk. 
4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 2, og 
artikel 18, stk. 5, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Begrundelse

Sammenhæng med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 



AM\935765DA.doc 33/80 PE510.722v01-00

DA

bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. de

Begrundelse

Opfølgende ændringsforslag: teknisk tilpasning som følge af ændringerne til artikel 6 og 13 i 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 3, stk. 3a, artikel 4, stk. 3, artikel 4, 
stk. 4, artikel 4, stk. 4a, artikel 6, stk. 2, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, og
artikel 14, stk. 9, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. it
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Ændringsforslag 1285
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med sletningen af delegerede retsakter i tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1286
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
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artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1287
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. cs
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Ændringsforslag 1288
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1289
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
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2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. de

Ændringsforslag 1290
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 3, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. pl

Begrundelse

De fjernede bestemmelser vedrører Kommissionens beføjelse til at udstede delegerede 



PE510.722v01-00 38/80 AM\935765DA.doc

DA

retsakter, som bør reguleres af basisretsakten eller undersøgelsesproceduren på grundlag af 
artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 1291
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 11, 
stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 13, stk. 4,
og artikel 14, stk. 9, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, artikel 
8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
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stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Sammenhæng med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 4, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 2, og 
artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. de

Begrundelse

Opfølgende ændringsforslag: teknisk tilpasning som følge af ændringerne til artikel 6 og 13 i 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3a, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 4, stk. 4a, 
artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, artikel 6, 
stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, 
artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, artikel 
11, stk. 3, og artikel 14, stk. 9, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 1295
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, artikel 
11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 13, stk. 
4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 2, og 
artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. cs

Ændringsforslag 1296
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
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har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1297
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1298
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med sletningen af delegerede retsakter i tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 23 udgår
Rapport
1.
Senest fem år efter den i artikel 25, stk. 1, 
omhandlede dato forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget en 
rapport om anvendelsen af dette direktiv.
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Ved udarbejdelsen af denne rapport bistås 
Kommissionen af videnskabelige og 
tekniske eksperter, så den råder over alle 
de fornødne tilgængelige oplysninger.
2.
Kommissionen fremhæver i rapporten 
især elementer, der bør revideres eller 
udbygges som følge af den videnskabelige 
og tekniske udvikling, herunder 
udviklingen af internationalt vedtagne 
regler og standarder for produkter, idet 
den navnlig er opmærksom på:
a) erfaringerne med hensyn til 
udformningen af pakningers overflader, 
der ikke er omfattet af dette direktiv, 
under hensyntagen til udviklingen i de 
nationale og internationale rammer samt 
på det juridiske, økonomiske og 
videnskabelige område
b) udviklingen på markedet for nye 
kategorier af tobaksvarer, bl.a. for så vidt 
angår anmeldelser modtaget i henhold til 
artikel 17
c) udvikling på markedet, der udgør en 
væsentlig ændring af forholdene.
Medlemsstaterne giver Kommissionen den 
bistand og alle de tilgængelige 
oplysninger, den behøver for at kunne 
foretage vurderingen og udarbejde 
rapporten.
3. Rapporten skal ledsages af de forslag til 
ændring af dette direktiv, som 
Kommissionen skønner nødvendige med 
henblik på at tilpasse det til udviklingen 
inden for tobak og tobaksrelaterede, i det 
omfang det er nødvendigt for det indre 
markeds funktion, og under hensyntagen 
til enhver ny udvikling baseret på 
videnskabelige kendsgerninger og 
udviklingen inden for internationalt 
vedtagne varestandarder.

Or. en
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Ændringsforslag 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest to år efter den i artikel 25, stk. 
1, omhandlede dato forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget en 
rapport om de økonomiske og sociale 
konsekvenser af anvendelsen af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1301
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udviklingen på markedet for nye 
kategorier af tobaksvarer, bl.a. for så vidt 
angår anmeldelser modtaget i henhold til 
artikel 17

b) udviklingen på markedet for nye 
kategorier af tobaksvarer, bl.a. for så vidt 
angår anmeldelser modtaget i henhold til 
artikel 17 under særlig hensyntagen til 
vurdering af de potentielle fordele ved 
mindre skadelige nye kategorier af 
tobaksvarer og reducering af risikoen for 
rygningsrelaterede sygdomme

Or. cs

Ændringsforslag 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) metoder til en mere realistisk 
bedømmelse og regulering af den toksiske 
påvirkning og skadevirkningerne heraf.

Or. da

Begrundelse

Genindsættelse af punkt fra det nuværende direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) direktivets potentielle virkning på 
europæisk tobaksdyrkning.

Or. es

Ændringsforslag 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) vurdering af de vanedannende 
virkninger af de ingredienser, som 
fremmer afhængigheden.

Or. da

Begrundelse

Genindsættelse af punkt fra det nuværende direktiv 2001/37/EF.
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Ændringsforslag 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) vurdering af tobaksvarer, som måske 
har potentiale til at mindske 
skadevirkningerne.

Or. da

Begrundelse

Genindsættelse af punkt fra det nuværende direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) udvikling af standardiserede 
prøvningsmetoder til bedømmelse af 
indholdet af andre bestanddele i 
cigaretrøg end tjære, nikotin og kulilte.

Or. da

Begrundelse

Genindsættelse af punkt fra det nuværende direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) toksikologiske data, som fabrikanterne 
skal oplyse, om ingredienser og måden, 
hvorpå de skal prøves med henblik på at 
sætte de offentlige sundhedsmyndigheder 
i stand til at vurdere deres anvendelse.

Or. da

Begrundelse

Genindsættelse af punkt fra det nuværende direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cf) udarbejdelsen af standarder 
vedrørende andre varer end cigaretter.

Or. da

Ændringsforslag 1309
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fremlægger hvert 
andet år en rapport for Kommissionen om 
håndhævelsen af de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til Rådets henstilling 
af 2. december 2002 om forebyggelse af 
rygning og om initiativer til forbedring af 
bekæmpelse af tobaksrygning, særlig med 
hensyn til de aldersgrænser, der er fastsat 
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i den nationale lovgivning, samt deres 
planer om at forhøje aldersgrænsen for at 
nå målet om en "røgfri generation".

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionen begynder 70 % af rygerne at ryge, før de er fyldt 18 år. Ifølge Rådets 
henstilling fra 2002 begynder 60 % af rygerne at ryge, før de er 13 år gamle, og 90 % 
begynder, før de er 18 år. Den lovbestemte aldersgrænse for at købe tobaksvarer er 18 år i 22 
medlemsstater og 16 år i de øvrige fem medlemsstater (AT, BE, IT, LU og NL). Der er derfor 
et alvorligt problem med manglende håndhævelse af aldersgrænsen i de fleste medlemsstater.
Pligten til at aflægge rapport i Rådets henstilling bør gøres juridisk bindende.

Ændringsforslag 1310
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke forbyde eller 
begrænse import, salg eller forbrug af 
tobak eller tobaksrelaterede produkter, der 
opfylder kravene i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne må med forbehold af 
stk. 2 og 3 ikke forbyde eller begrænse 
import, salg eller forbrug af tobak eller 
tobaksrelaterede produkter, der opfylder 
kravene i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1311
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret i henhold til 
traktaten til at opretholde eller indføre 
strengere bestemmelser for tobaksvarer,
som de finder nødvendige for at beskytte 
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sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat,
forudsat at de pågældende bestemmelser
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen 
ikke har truffet nogen afgørelse inden for 
dette tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

folkesundheden, forudsat at de 
pågældende bestemmelser ikke hører 
under anvendelsesområdet for
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 1312
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 

2. En medlemsstat kan vedtage eller
opretholde strengere nationale 
bestemmelser, som finder anvendelse på 
alle de pågældende produkter, på områder, 
der er omfattet af direktivet, forudsat at
disse bestemmelser er forenelige med 
traktaten.



AM\935765DA.doc 51/80 PE510.722v01-00

DA

forhold i den pågældende medlemsstat,
forudsat at de pågældende bestemmelser
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen 
ikke har truffet nogen afgørelse inden for 
dette tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende af hensyn til folkesundheden, at medlemsstaterne bevarer muligheden for at 
gå længere nationalt vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksforbruget, hvis de 
ønsker det, og at medlemsstaterne ikke begrænses i deres ambitioner med hensyn til 
bekæmpelse af tobaksforbruget, hvor det er forholdsmæssigt og foreneligt med EU-
lovgivningen. Endvidere er der et godt argument for, at medlemsstaterne ikke bør tvinges til 
at overveje regressive tiltag efter vedtagelsen af det reviderede direktiv.

Ændringsforslag 1313
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 

2. Dette direktiv berører dog ikke 
medlemsstaternes ret til at indføre 
strengere bestemmelser, forudsat at de 
pågældende bestemmelser berettiges af 
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direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat,
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem.
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen 
ikke har truffet nogen afgørelse inden for 
dette tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

behovet for at beskytte folkesundheden i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem.

Or. el

Begrundelse

Formålet med direktivet er at harmonisere markedet for tobaksvarer og ikke at opsplitte det.
Det skal også understreges, at beskyttelsen af folkesundheden hører under medlemsstaternes 
kompetence.

Ændringsforslag 1314
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
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finder anvendelse på alle de pågældende
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen ikke 
har truffet nogen afgørelse inden for dette 
tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

finder anvendelse på produkter, der 
fremstilles og sælges i den pågældende
medlemsstat, på områder, der er omfattet 
af direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Med forbehold af direktiv 
98/84/EF meddeles sådanne nationale 
bestemmelser til Kommissionen sammen 
med begrundelsen for at opretholde eller 
indføre dem. Kommissionen godkender 
eller forkaster inden for seks måneder efter 
at have modtaget meddelelsen 
bestemmelserne efter, under hensyntagen 
til det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, 
der sikres med dette direktiv, at have 
efterprøvet, hvorvidt de er begrundede, 
nødvendige og står i rimeligt forhold til de 
mål, der skal nås, og om de er et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen ikke 
har truffet nogen afgørelse inden for dette 
tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

Or. cs

Ændringsforslag 1315
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 

2. En medlemsstat har dog ret til at
opretholde strengere nationale 
bestemmelser, som finder anvendelse på 
alle de pågældende produkter, på områder, 
der er omfattet af direktivet, på grundlag af 
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sundhedsbeskyttelseshensyn.
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen 
ikke har truffet nogen afgørelse inden for 
dette tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

tvingende sundhedsbeskyttelseshensyn.

Medlemsstaterne har tillige ret til at 
indføre strengere bestemmelser på 
grundlag af omstændigheder, der 
vedrører de særlige forhold i den 
pågældende medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser berettiges af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Sådanne nationale bestemmelser 
meddeles til Kommissionen sammen med 
begrundelsen for at opretholde eller 
indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
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begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen 
ikke har truffet nogen afgørelse inden for 
dette tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne opretholde strengere nationale bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende produkter, på områder, der er omfattet af direktivet, hvis 
der er tvingende sundhedsbeskyttelseshensyn til at gøre det.

Ændringsforslag 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn.
Bestemmelser, der anbefaler 
detailhandlere af tobaksvarer ikke at 
fremvise dem på salgsstedet, betragtes 
som passende foranstaltninger til 
beskyttelse af folkesundheden.
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
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nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen ikke 
har truffet nogen afgørelse inden for dette 
tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen ikke 
har truffet nogen afgørelse inden for dette 
tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

Or. en

Begrundelse

Der er truffet alle foranstaltninger, som begrænser salget af tobaksrelaterede produkter, 
herunder bestemmelser, der anbefaler at skjule dem på en passende måde i de godkendte 
butikker, for at beskytte folkesundheden.

Ændringsforslag 1317
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
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inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen ikke 
har truffet nogen afgørelse inden for dette 
tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og til krav og principper for det indre 
marked, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen ikke 
har truffet nogen afgørelse inden for dette 
tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

Or. de

Ændringsforslag 1318
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser vedrørende aspekter, der 
ikke er reguleret ved dette direktiv. De 
pågældende nationale bestemmelser skal 
være begrundet i tvingende almene 
hensyn og skal være nødvendige og stå i 
rimeligt forhold til de mål, der skal nås. 
De må ikke være et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og de må ikke bringe 
den fulde anvendelse af dette direktiv i 
fare.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 1319
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser vedrørende aspekter, der 
ikke er reguleret ved dette direktiv. De 
pågældende nationale bestemmelser skal 
være begrundet i tvingende almene 
hensyn og skal være nødvendige og stå i 
rimeligt forhold til de mål, der skal nås. 
De må ikke være et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og de må ikke bringe 
den fulde anvendelse af dette direktiv i 
fare.

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til, såfremt de er 
forenelige med traktaten, at opretholde 
eller indføre nationale bestemmelser 
vedrørende aspekter, der ikke er reguleret 
ved dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Den slettede tekst er overflødig i betragtning af anvendelsen af traktaten.

Ændringsforslag 1320
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser vedrørende aspekter, der 
ikke er reguleret ved dette direktiv. De 
pågældende nationale bestemmelser skal 

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser vedrørende aspekter, der 
ikke er reguleret ved dette direktiv. De 
pågældende nationale bestemmelser skal 
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være begrundet i tvingende almene hensyn 
og skal være nødvendige og stå i rimeligt 
forhold til de mål, der skal nås. De må ikke 
være et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og de må ikke bringe 
den fulde anvendelse af dette direktiv i 
fare.

være begrundet i tvingende almene hensyn 
og skal være nødvendige og stå i rimeligt 
forhold til de mål, der skal nås. De må ikke 
være et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Den sidste sætning er overflødig, fordi direktivet under alle omstændigheder skal 
gennemføres i national lovgivning i henhold til traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 1321
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv berører under ingen 
omstændigheder medlemsstaternes ret til 
at vedtage strengere regler, forudsat at de 
er af afgørende betydning for beskyttelsen 
af folkesundheden og ikke i for høj grad 
går ud over de standarder, der er fastsat i 
dette direktiv, eller ikke er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

Overdrevne afvigelser ville være en grov krænkelse af princippet om retssikkerhed og aflede 
fra formålet med dette direktiv i stedet for at fremme det.

Ændringsforslag 1322
Milan Cabrnoch
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Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 18
måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 24
måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. cs

Ændringsforslag 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 18 
måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 18 
måneder] og i tilfælde af artikel 6 senest 
den [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligt den nøjagtige dato: ikrafttræden + 
36 måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Opfølgende ændringsforslag: Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det tager tid at 
opstille den fulde liste over tilsætningsstoffer i henhold til artikel 6.
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Ændringsforslag 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
Overgangsbestemmelse
Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 24 
måneder] tillade markedsføring af 
følgende produkter, uden at de opfylder 
kravene i dette direktiv:
a) tobaksvarer
b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1
c) urtebaserede rygeprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 1325
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 24 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 36 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Or. cs

Ændringsforslag 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 24 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 36 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have en passende frist til at tilpasse sig ændringerne som følge af 
direktivets bestemmelser, særlig fordi disse ændringer vil have forskellige virkninger på de 
enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 1327
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 24 
måneder] tillade markedsføring af 
følgende produkter, uden at de opfylder 
kravene i dette direktiv:

Medlemsstaterne kan indtil den [24 
måneder efter gennemførelsen i national 
lovgivning] tillade markedsføring af 
følgende produkter, uden at de opfylder 
kravene i dette direktiv:

Or. de

Ændringsforslag 1328
Timothy Kirkhope

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 24 måneder]
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 42 måneder
for at muliggøre nødvendige ændringer i 
produktions- og emballeringsprocessen og 
afvikling af eksisterende lagre] tillade 
markedsføring af følgende produkter, uden 
at de opfylder kravene i dette direktiv:

Or. en

Ændringsforslag 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 24 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 36 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Or. en

Ændringsforslag 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 48 
måneder] tillade markedsføring af 
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nikotinholdige produkter, uden at de 
opfylder kravene i dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig tid til at få godkendt nikotinholdige produkter som 
lægemidler for at undgå en periode, hvor disse produkter bliver fuldstændig fjernet fra 
markedet.

Ændringsforslag 1331
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tobaksvarer a) cigaretter og rulletobak

Or. de

Ændringsforslag 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig tid til at få godkendt nikotinholdige produkter som 
lægemidler for at undgå en periode, hvor disse produkter bliver fuldstændig fjernet fra 
markedet.
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Ændringsforslag 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

b) nikotinholdige produkter

Or. en

Ændringsforslag 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

b) nikotinholdige produkter

Or. en

Ændringsforslag 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

b) nikotinholdige produkter

Or. pl

Ændringsforslag 1336
Holger Krahmer
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) urtebaserede rygeprodukter. c) urtebaserede rygeprodukter.

Medlemsstaterne kan indtil den 
[ikrafttræden + 42 måneder] tillade 
markedsføring af andre tobaksvarer end 
cigaretter og rulletobak, uden at de 
opfylder kravene i dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

I henhold til betragtning 18 i direktiv 2001/37/EF bør der være tilstrækkeligt lange 
overgangsperioder for at muliggøre de nødvendige produktionsændringer og for at afsætte de 
eksisterende lagre. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med små og mellemstore virksomheder 
og tobaksplantager, der berøres af dette direktiv.

Ændringsforslag 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I
Tilsætningsstoffer, der er godkendt til 
anvendelse i tobaksvarer
Tilsætningsstoffets kemiske betegnelse -
funktion - tilladt maksimalgrænseværdi

Or. en

Begrundelse

Positivlisten for tilsætningsstoffer, som må anvendes i tobaksvarer, bør tilføjes som et nyt 
bilag til direktivet.
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Ændringsforslag 1338
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Rygning er årsag til 9 ud af 10 tilfælde 
af lungekræft

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1339
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Rygning er årsag til strube- og 
mundhulekræft

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1340
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Rygning er årsag til blærekræft

Or. en

Begrundelse

Blærekræft er i bekymrende grad almindelig i EU (den fjerdehyppigst forekommende 
kræftform hos mænd og den femtende hos kvinder ifølge IARC), og rygning er den største 
risikofaktor for at få blærekræft. En række lande (herunder Australien, Canada og New 
Zealand) anvender allerede denne sundhedsadvarsel for at gøre opmærksom på 
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årsagssammenhængen mellem rygning og blærekræft.

Ændringsforslag 1341
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Rygning er årsag til hjerteanfald udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1342
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Rygning er årsag til slagtilfælde og 
handicap

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Rygning er årsag til blærekræft

Or. fr

Begrundelse

Denne kræfttype udgør en større sundhedsrisiko, end folk er klar over. Rygning er årsag til 
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50 % af blærekræfttilfældene hos mænd og en tredjedel af tilfældene hos kvinder. Mændene 
har hidtil været mest tilbøjelige til at udvikle denne form for kræft, men der er sket en 
betydelig stigning i antallet af kvinder med blærekræft, fordi flere kvinder er begyndt at ryge.

Ændringsforslag 1344
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Rygning øger risikoen for blindhed udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1345
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Rygning skader dine tænder og 
tandkød

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1346
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Rygning kan slå dit ufødte barn ihjel udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Din røg skader dine børn, din familie
og dine venner

10) Din røg forkorter dine børns, din
families og dine venners liv; udsæt dem 
ikke for den

Or. es

Ændringsforslag 1348
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Børn af rygere begynder oftere at ryge udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1349
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Stop i dag — lev længe for din 
families og dine venners skyld

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1350
Daniël van der Stoep
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Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) Rygning nedsætter 
forplantningsevnen

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1351
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Rygning øger risikoen for impotens udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Rygning i nærheden af børn kan 
forårsage vuggedød

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes en ny tekstadvarsel for at beskytte børn og ufødte mod sundhedsrisici som 
følge af rygning.
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Ændringsforslag 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14A) Dette produkt indeholder nikotin og 
er sundhedsskadeligt.
(Ændringen hænger sammen med 
ændringsforslaget til overskrift 1a (ny) til 
bilag I).

Or. it

Jf. ændringsforslag til artikel 18.

Ændringsforslag 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 14 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14b) Rygning under graviditet er årsag til 
for tidlig fødsel

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes en ny tekstadvarsel for at beskytte børn og ufødte mod sundhedsrisici som 
følge af rygning.

Ændringsforslag 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach
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Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 14 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14c) Børn, der tvinges til passiv rygning, 
er mere sårbare over for astma og 
meningitis

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes en ny tekstadvarsel for at beskytte børn og ufødte mod sundhedsrisici som 
følge af rygning.

Ændringsforslag 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Bilag I – overskrift 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over tekstadvarsler, jf. artikel 18

Or. it

Jf. ændringsforslag til artikel 18.

Ændringsforslag 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia (nyt)
Liste over skadelige og potentielt 
skadelige bestanddele (HPHC) i 
tobaksvarer og tobaksrøg.
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Bestanddel
Acetaldehyd
Acetamid
Acetone
Acrolein
Acrylamid
Acrylonitril
Aflatoksin B1
4-aminobiphenyl
1-aminonaphthalen
2-aminonaphthalen
Ammoniak
Anabasin
Ortho-anisidin
Arsen
A-α-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indol)
Benz[a]anthracen
Benz[j]aceanthrylen
Benzen
Benzo[b]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Benzo[b]furan
Benzo[a]pyren
Benzo[c]phenanthren
Beryllium
1,3-Butadien
Cadmium
Coffeinsyre
Kulilte
Catechol
Chlorerede dioxiner/furaner
Krom
Chrysen
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Kobolt
Cumarin
Kresoler (o-, m- og p-kresol)
Crotonaldehyd
Cyclopenta[c,d]pyren
Dibenz[a,h]anthracen
Dibenzo[a,e]pyren
Dibenzo[a,h]pyren
Dibenzo[a,i]pyren
Dibenzo[a,l]pyren
2,6-dimethylanilin
Ethylcarbamat (urethan)
Ethylbenzen
Ethylenoxid
Formaldehyd
Furan
Glu-P-1 (2-smino-6-methyldipyrido[1,2-
a:3',2'-d]imidazol)
Glu-P-2 (2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidazol)
Hydrazin
Hydrogencyanid
Indeno[1,2,3-cd]pyren
IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-
f]quinolin)
Isopren
Bly
A-α-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indol)
Kviksølv
Methylethylketon
5-methylkrysen
4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon (NNK)
Naftalen
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Nikkel
Nikotin
Nitrobenzen
Nitromethan
2-nitropropan
N-nitrosodiethanolamin (NDELA)
N-nitrosodiethylamin
N-nitrosodimethylamin (NDMA)
N-nitrosomethylethylamin
N-nitrosomorpholin (NMOR)
N-nitrosonornikotin (NNN)
N-nitrosopiperidin (NPIP)
N-nitrosopyrrolidin (NPYR)
N-nitrososarcosin (NSAR)
Nornikotin
Fenol
PhIP (2-amino-1-methyl-6-
phenylimidazo[4,5-b]pyridin)
Polonium-210
Propionaldehyd
Propylenoxid
Quinolin
Selen
Styren
o-toluidin
Toluen
Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimethyl-5H-
pyrido[4,3-b]indol)
Trp-P-2 (1-methyl-3-amino-5H-
pyrido[4,3-b]indol)
Uran-235
Uran-238
Vinylacetat
Vinylchlorid



AM\935765DA.doc 77/80 PE510.722v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt i et nyt bilag at opstille en liste over skadelige og potentielt skadelige 
bestanddele (HPHC) i tobaksvarer og tobaksrøg i lighed med den liste, der blev etableret i 
2009 af FDA i den amerikanske familielovgivning om forebyggelse af rygning og 
tobakskontrol.

Ændringsforslag 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Bilag I b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel 1 - HPHC i 
cigaretrøg

Tabel 2 - HPHC i røgfri 
tobak

Tabel 3 - HPHC i 
rulletobak

Acetaldehyd Acetaldehyd Ammoniak
Acrolein Arsen Arsen
Acrylonitril Benzo[a]pyren Cadmium
4-aminobiphenyl Cadmium Nikotin
1-aminonaphthalen Crotonaldehyd NNK*
2-aminonaphthalen Formaldehyd NNN**
Ammoniak Nikotin
Benzen NNK*
Benzo[a]pyren NNN**
1,3-butadien
Kulilte
Crotonaldehyd
Formaldehyd
Isopren
Nikotin
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NNK*
NNN**
Toluen
_____________
* 4-(methylnitrosamino)-
1-(3-pyridyl)-1-butanon
** N-nitrosonornikotin

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 1, første afsnit. Det er vigtigt at 
opstille en liste over de mest almindelige farlige stoffer efter tobaksprodukttype i lighed med 
den amerikanske lov ("tobakskontrolloven"). Dette nye bilag danner grundlag for at begynde 
undersøgelsen af regulerede tobaksvarer, for hvilke der endnu ikke er indsendt oplysninger 
om skadelige og potentielt skadelige stoffer inden gennemførelsesfristen i artikel 25.

Ændringsforslag 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG III
Maksimalt tilladt indhold i røgfrie 
tobaksvarer, toksin pr. vægtenhed af tør 
tobak:
NNN (N-nitrosonornikotin) plus NNK (4-
(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pyren): 5,0 µg/kg

Or. en

Begrundelse

Denne tabel gengiver toksicitetshenstillingerne fra WHO's studiegruppe om 
tobaksproduktregulering - rapporten om den videnskabelige basis for tobaksvareregulering, 
WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)
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Ændringsforslag 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Bilag II b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IV
EU-lovgivning, der finder anvendelse på 
nikotinholdige produkter:
Generel sikkerhed:
Direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed (2001/95/EF)
RAPEX-systemet - meddelelser og 
advarsler om farlige produkter
Pakning og mærkning:
Direktivet om farlige stoffer
(67/548/EØF)
Direktivet om farlige præparater
(99/45/EF)
Klassificering, mærkning og emballering 
af stoffer og blandinger - CLP-forordning 
nr. 1272/2008 finder anvendelse fra 2015.
Sikkerhed i forbindelse med kemikalier:
Registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH) - forordning (EF) nr. 
1907/2006
Elektrisk sikkerhed:
Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF)
Direktivet om elektromagnetisk 
kompatibilitet (2004/108/EF)
Direktiv 2011/65/EF om begrænsning af 
anvendelsen af visse farlige stoffer i 
elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-
direktivet) - hvor det er relevant.
Direktiv 2012/19/EU om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
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Batteridirektivet (2006/66/EF)
Mål og vægt:
Emballering af visse varer efter vægt eller 
volumen i færdigpakninger - direktiv 
76/211/EØF
Direktiv 2007/45/EF om nominelle 
mængder for færdigpakkede produkter
Handelspraksis
Fjernsalgsdirektivet (97/7/EF)
Direktivet om elektronisk handel 
(2000/31/EF)
Direktivet om vildledende og 
sammenlignende reklame (2006/114/EF)
Direktivet om urimelig handelspraksis 
(2005/29/EF)

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal anvende de gældende forbruger- og sikkerhedsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter. Rapporteringskravet indebærer, at der anlægges en mere 
systematisk tilgang, og det vil udgøre grundlaget for Kommissionens evaluering inden april 
2017


